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(පහත දැක්වෙනුවේ HNB ඇෂුෙරන්ස් වපොදු සමාගවේ 2017 සංකලිත   වාර්ෂික වාර්තාවේ පිටු අංක 28 - 33 හි 
සදහන්  සභාපතිතුමියවේ විෙරණවේ සංහල පරිෙර්තනයක් පමණි.) 

 

සභාපතිතුමියගේ පණිවිඩය 

අප සමාගමේ 16 වැනි වාර්ෂික මහ සභා රැස්වීමට ඔබ සියළු මෙනා ඉතා සතුටින් පිළිගන්නා අතර 2017 මෙසැේබර් 

මස 31  දිමනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා අපමේ හයවැනි සංකලිත  වාර්ෂික වාර්තාව සහ විගණනය කරන ලෙ මූලය 

ප්රකා  දදිිපප් කිරීම සිදුකරන්මන් හෙ පිිප සතුටිනි. අභිමයෝගා්මක සාර්ව ආර්ථික පිපසරයක්  සහ අඛණ්ඩ 

තරඟකාරිත්ෙයක් සහිත පසුබිමක් තුළ අප සමාගවේ 2016 වසරට සාවේක්ෂෙ ආදායවේ 17% ක වර්ධනයක්ෙ ශුද්ධ 

ලාභවේ දතා ආකර්ෂණීය 41% ක වර්ධනයක් ෙ මමම ප්රකාිතත වර්ෂය තුළ ළඟාක රවගන තිමබන බව සඳහන් 

කරන්මන් දතාම් වසොේනසනි. 

ග ෝලීය සන්දර්භය (The Global Context) 

2017 මගෝලීය ආර්ථික වර්ධනය ඇස්තමේන්තුගත 3.7% ට ෙඩා ෙැඩි වර්ධනයක් මපන්නුේ කරයි . වමය මලෝක 

ෙළ මේශීය නිෂ්පාදිතයට 75% ක පමණ ොයක්වයක් ෙක්වන රටවල ආර්ථික ක්රියාකාරකේ වර්ධනය වීම තුළ 

ප්රධාන ව මයන්ම සදුවුෙකි. මමම ප්රවණතාව අනුව යමින් 2018 සඳහා ඇමරිකා එක්සත් ජනපෙය සහ යුමරෝපීය 

රටවල් කිහිපයක සහ දියුණු ආසියානු ආර්ථිකයන් හි වර්ධන පුමරෝකථනයන් මීට මපර සිදුකළ පුමරෝකථනයන්ට 

සාමේක්ෂව ෙැඩි ප්රති ම ෝධන සහිතව  ක්තිම් බෙක් වපන්නුේ කරයි. සංවර්ධනය මවමින් පවතින සහ දහළට 

නැමගමින් සිටින ආසයාතික රටෙල් 2018 වර්ෂමේ 6.5%  ක අනුපාතයට සමාන මේගයකින් වර්ධනය වේ යැයි 

අමේක්ෂා මකවර්. මකමසේ මවත් සංවර්ධිත ආර්ථිකයන් හි දක්නට ලැබූ මූලය ප්රතිප්ති ෙල වෙනස්වීේ, අභයන්තර 

ෙැක්ම සහිත ප්රතිප්ති සහ  ූ  මේ පාලනික අවිනි ්ිතතභාවයන් සහ මලෝකය පුරා ඇතිවූ ආන්තික කාලගුණික 

ත්්වයන් හි හදිසි මවනස් වීේ සහ මවන් සාධක මේ ත්්වය ට අහිතකර බලපෑමක් එල්ල කිරීමට හැකියාෙක් 

ඇත. 

ශ්රී ංාීය ය ්ර්ක ය (Sri Lankan Economy)  

වි ාල ස්වාභාවික වයසන මෙකකට ුහුණණ දුන් වමරමටහි ෙළ වද්ශීය නිෂප්ාදිතය පසුගිය වසරට සාමේක්ෂව 2017 

වසමර්දී 4% කට ආසන්න ප්රමාණයකින් වර්ධන වේගයක් වපන්නුේ වකවර්යැයි බලාවපොවරොත්තුවේ. කාර්මික 

ක්රියාකාරකේ වල වේගෙත් ක්රියාකාරී්වය සහ මසේවා අංශවේ දැක්වු වර්ධනය් මමයට ප්රධාන මහේතුෙ විය. 

කාලගුණය සේබන්ධ බාධාවන් නිසා කෘෂිකාර්මික කටයුතු  අඛණ්ඩෙ පසුබෑමකට ලක්විය. වසමර් ුහල් මාස නවය 

තුළ වාර්තාවූ කාර්මික කටයුතුවල 4.5% ක වර්ධනය ඉදිකිරීේ සහ පතල් සහ කැණීේ  ෙැනි කටයුතු වල පුළුල් වීම 

සහ නිෂප්ාෙන ක්රියාකාරකේ අඩු වර්ධන මේගයක් දැක්වීම වහේතු විය. මූලය මසේවා, ප්රවාහනය, මස ඛයමසේවා, 

සිල්ල ර මවමළඳාම සහ මතොග මවමළඳාේ අංශයන් මමම වසමර් පළුහ මාස නවය තුළ එකතු කළ අගය මත මසේවා 

කටයුතු වර්ධනය සදහා 4.2%ක සමස්ථ  වර්ධන ොයක්වයක් ෙක්වන ලදී. 

ජාතික පාිපමභෝගික මිල ෙර් කය මගින් මනින මතුපිට උේධමනය වසර මැෙ කාලය සඳහා උඩුකුරු ප්රවණතාවක් 

ෙැක්වීය. බදු සංම ෝධන ෙල බලපෑම, මේ ය තුළ පැෙති හානිොයක කාලගුණික ත්්වය සහ දහළ නගින 

මගෝලීය භාණ්ඩ මිල ගණන් මතුපිට උේධමනය දහළ මට්ටමක පැවතීමට මහේතු විය. 2016 සිට 2017 ෙක්වා කාලය 

තුළ ජාතික පාරිවභෝගික මිල දර්ශකය 4.0% සිට 7.7% ෙක්වා වර්ධනය විය. සාමානය වාර්ෂික මතුපිට උේධමනය ට 

සමාන ත්්වයක් වාර්තා කරමින් 2017 මෙසැේබර් වන විට මකොළඹ පාිපමභෝගික මිල ෙර් කය ෙ ආහාර 

∞jHයන්හි  මිල උේධමනවේ ප්රතිපලයක් නිසා 2017 මෙසැේබර් වන විට 6.6% ක ෙැඩිවීමක් දැක්වීය. වකොළඔ 

පාරිවභෝගික මිල දර්ශකවයහි මුලික උේධමනය ෙසර  ආරේභමේදී ඉහළයාවේ ප්රවණතාවක් ෙැක්වූ අතර දන්පසු 

කාලවේ ඒකාකාරී ස්වාභාවයකින් යුක්ත විය. මකමසේ මවත් වකොළඔ පාරිවභෝගික මිල දර්ශකවයහි උේධමන 

ෙර් කය 2017 වසර තුළ 4.4% සිට 5.9% ෙක්වා වාර්ෂික වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත. වර්ෂමේ වාර්තාවු  දහළ 
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උේධමනය නිසා ඇතිවූ මුර්ත වැටුේ වල අගය අඩුවීම වහේතුවෙන් පාිපමභෝගිකයන්මේ වැය කළ හැකි ආොයම 

අඩුවීවේ ප්රවණතාවක් ෙක්නට ලැබිණි. 

ප්රතිප්තිමය වපොලී අනුපාතය මූල අගයයන් 25 කින් වර්ධනය කරමින් මහ බැංකුව තම ෙැඩි මූලය ප්රතිප්තිය 

අඛණ්ඩව 2017 ව සමර්් දදිිපයට මගන යන ලදී. මහ බැංකුමේ ෙැඩි මූලය ප්රතිප්ති ස්ථාවරමේ සහ මවමළඳමපොල 

ද්රවශීල ත්්වවේ පීඩනකාරී ත්්වයන්හි සංයුක්ත බලපෑම තුළ මවමළඳමපොල මපොලී අනුපාත වසමර් ුහල භාගය 

තුළ දහළ යාමකට තුඩු දුනි. මකමසේ මවත්, 2017 වසමර් මෙවන භාගමේදී රජමේ ණයගැනීේ අව යතා අඩු වීම 

සහ ආණ්ඩුමේ සුරැකුේප් මවමළඳ මපොමළහි විමේ  ආමයෝජන වැඩිවීම තුළ මවමළඳමපොල වපොලී අනුපාතයන් 

පහත බැසීම නිසා මමම ප්රවණතාව ආපසු හැරීමක් ෙක්නට ලැබුණි. 

2017 වසමර්දී එක්ස් ජනපෙ මඩොලරයට සාමේක්ෂව ශ්රී ලංකා රුපියල 2.3% කින් අවප්රමාණය විය.  

පසුගිය ව සමර් මේ කාලය සමඟ සන්සන්ෙනය කිරීමේදී, වසමර් පළුහ මාස එමකොළහ තුළ ශ්රී ලංකාමේ අපනයන 

ආොයම 9.4% ක වර්ධනයක් වාර්තා කරන ලදී. මගෝලීය මවමළඳමපොළ තුල වැඩිවුණ භාණ්ඩ මිල සහ ප්රධාන 

අපනයන මවමළඳමපොල යථා ත්්වයට ප්වීම මමම ධනා්මක ප්රවණතාවට මහේතු විය. ආනයන වියෙේ වල 

වැඩිවීමක් තිබුණෙ, අපනයන ආොයේ වැඩිවීම සහ ජාතයන්තර මූලය අරුහෙ  ල් ණය පහසුකවමහි මෙවන (IMF- EFF) 

සහ මතවන අදියර විෙරණ සාර්ථක මලස සේපූර්ණ කිරීේ වහේතුවෙන් ෙර්ධනය වූ ආවයෝජන ලැබීේ තුළින් වගවුේ 

වශේෂවේ පීඩනය යේතාක් දුරට පහසු ත්්වයකට ප්කර ගැනීමට හැකිවිය. 

අයවැය පරතරය අවම කර ගැනීමට සහ දහළ මට්ටමේ තිමබන රාජය ණය සේබන්ධමයන් කටයුතු කිරීම සඳහා 

ඉලක්ක කරවගන රජය තම ආොයේ පාෙක රාජය මූලය සංස්ථාපන ක්රියාවය ය අඛණ්ඩව පව්වාමගන යන ලදී. 

මමම ක්රියාමාර්ග අතර 2018 අමප්රේල් පළුහ දින සිට ක්රියා්මක වන නව  මේශීය ආොයේ පනත මමම දි ාවේ වැෙග් 

සන්ධිස්ථානයකි. වමම පනත, ආයතනික ආොයම ස්ථර තුනක් සහිත බදු වුහයක් හන්න්වා දීම තුන්න් සහ බදු 

වුහයට තව් මවනස්කේ රැසක් හන්න්වාදීම මගින් බදු පෙනම පුළුල් කිරී ම මවත අවධානය මයොුහ කර තිමේ. සීමිත 

ආොයේ සේප් ප්රමාණයක් සහ වි ාල රාජය අං යක් සහිතව, රාජය ණය පියවීම මමම වසර තුළ රාජය මූලය 

කටයුතු වල තිබූ ප්රධාන අභිමයෝගයකි. මමම සන්ෙර්භය තුළ එකට එක්වුණ ණය මගවීේ ගැටළුවට විසන්ේ මසවීම 

සඳහා රාජය ණය වඩා මහොිනන් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වගකීේ කළමනාකරණ පන් මකටුේපත සකස ්

කිරීම වැනි මූලාරේභයන් කිහිපයක් සිදු කරන ලදී. ඊට අමතරව, එහි බලපෑම  ක්තිම් කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම 

සඳහා රාජය මූලය වගකීේ කළමනාකරණ පනතට සංම ෝධන දදිිපප් කිරීමට් මයෝජනා විය. 

මමම ධනා්මක වර්ධනයන් ෙ සමඟ, ධනාත්මක බාහිර ත්්වයන් සහ කෘෂිකාර්මික ක්මෂේත්රමේ අමේක්ෂිත 

වර්ධනයන්ෙ ඇතුළ්ව, 2018 වසමර්දී ආර්ථිකය වඩා යහප් කාර්යයසාධනයක් ෙක්වනු ඇතැයි අමේක්ෂා 

කළ හැකිය. මප ේගය ක අං ය ආර්ථික ෙර්ධනවයහි හා රැකියා උත්පාදනය කරනා ප්රධාන සාධකයක් වලස 

පිළිවගන ඇත. රාජය මූලය කළමනාකාිප්වය සහ තරඟකාිප්වය වර්ධනය කිරීමේ අරුහණින් රාජය, මධය කාලීන 

ප්රතිසංස්කරණ නයාය පත්රයක් ක්රියා්මක කිරීමට කැපවී තිමේ. මකමසේ මවත්, පෙතින සංකීර්ණ මේ පාලනික 

පිපසරය තුළ වමම අරමුණු ළඟාකර ගැනීම අභිමයෝගයක් වනු ඇත. 
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රක්ෂණ  ර්මාන්තය (The Insurance Industry)  

රමට් ෙළ මේශීය නිෂප්ාදිතමේ වර්ධන මේගයට වඩා වැඩි ආකර්ෂණීය මේගයකින් වර්ධනයක් වපන්ෙමින් රක්ෂණ 

කර්මාන්තය, පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ප්ර ංසනීය වර්ධනයක් වපන්නුේ කර ඇත. 2016 හා සමග සංසන්දනය 

කරනවිට 2017 තුල ජීවිත රක්ෂණ කර්මාන්තය තුළදී ෙළ ය ඛිත පාිපමතෝෂික 12% ක වර්ධනයක් වාර්තා කළ අතර 

සාමානය රක්ෂණ ක්මෂේත්රමේ ෙළ ය ඛිත පාිපමතෝෂික අනුපාතය 16% කින් වර්ධනය විය. ජීවිත රක්ෂණ 

කර්මාන්තවේ ෙර්ධනය මමම වසර තුළ අඩුවීමක් වපන්නුේ වකරිණි. මේ ත්්වයට මහේතුවූ ප්රධාන සාධක අතර 

අදායේ මුලාශ්රිතෙලට කාලගුණය ආශ්රිත බාධාවන්  විය. මකමසේ මවත්, සාමානය රක්ෂණ කර්මාන්තය තම වර්ධන 

මේගය තුළ ආන්තික වර්ධනයක් ෙක්වා තිමේ. මමයට ප්රධාන මහේතුව වන්මන් වැඩිකරන ලෙ පාිපමතෝෂික සහ රජය 

විසින් පාසල් ෙරුවන්ට හදුන්ොදුන් වවෙය රක්ෂණාවණය නිසා සැළකිය යුතු පාිපමතෝෂික ආොයමක් කර්මාන්තය 

තුළට ගලායාමය.  රක්ෂණ ක්මෂේත්රමේ අෙධානය 2017 තුලදී ද අවලවිය සහ ලාභොයි්වය ෙැඩි කිරීම මවත 

අඛණ්ඩව මයොුහ වී පැවතුන අතර එය දතා ෙැඩි තරඟකාරී පසුබිමක් තුළ සිදුවිය. 

රක්ෂණ සමාගේ ුහළු සංඛයාව 27 ක් වූ අතර සංයුක්ත රක්ෂණ සමාගේ 2 ක්, ජීවිත රක්ෂණ සමාගේ 12 ක් සහ 

සාමානය රක්ෂණ කටයුතු වල මයමෙන සමාගේ 13 ක් 2017 වසර අවසන් වන විට ක්රියා්මක විය. පසුගිය වසමර් 

ක්රියා්මක වූ සංයුක්ත රක්ෂණ සමාගේ සංඛයාව 3 ක් වූ අතර ජීවිත රක්ෂණ සහ සාමානය රක්ෂණ අං මේ 

ක්රියා්මක වූ රක්ෂණ සමාගේ සංඛයාව වමම ෙසවර් සංඛයාවටම සමාන විය. පෙතින එක් සාමානය රක්ෂණ 

සමාගමක් තෙදුරටත් නෙ රක්ෂණයන් මනොපින්ගන්නා අතර ශ්රී ලංකාමවන් දව්ව යාමේ ක්රියාවය යක නිරතව 

සිටින බෙ ොර්තා වේ. 

අඛණ්ඩව මවනස්වන නියාමනයන් සහ අනුගත විය යුතු අව යතා මමන්ම මවන් ආර්ථික සාධක අනුව යමින් 

පසුගිය වසර කිහිපය තුළ කර්මාන්තය සැළකිය යුතු පිපවර්තනයක් අ්විින අතර එමගින් කර්මාන්තවේ ස්ෙභාෙය 

මවනස් වෙමින් පෙතී. මවන්කිරීමේ මරගුලාසි ක්රියා්මකභාවයට ප්වීම සමග කර්මාන්තවේ අ්ප්කරගැනීේ 

සහ  ඒකාබේධ වීේ කිහිපයක් දක්නට ලැබිනි. තවදුරට් ඒකාබේධ වීමේ සංඥා ෙක්වමින්, විශාල සමාගේ විසන් 

විම ේෂමයන්ම සාමානය රක්ෂණ ක්මෂේත්රමේ අ්ප් කරගැනීේ සහ මිලදී ගැනීේ සිදුකිරීම පිලිබඳෙ 2017 වසර 

තුළදී ෙ උනන්දුෙක් දක්ෙනු වපනුනි. 

පසුගිය වසමර් ක්රියා්මක කරන ලෙ අවොනම පෙනේ කරග් ප්රාේධන ක්රමය (Risk Based Capital) වර්තමාන 

වසර තුළදී  ෙ එමසේම ක්රියා්මක විය. නියාමකයා විසන් සියළුම පාර් ්වකරුවන් සදහා සමානෙ සැලකීවේ 

අරුහණ සහිතව ජීවිත රක්ෂණය මත අවොනේ පාෙක ප්රාේධන රීති ෙැනට සමාමලෝයනය කරමින් සටී. මකමසේ 

මවත් එක් එක් රක්ෂණ සමාගේ තම වයාපාර කටයුතු ෙල දරන අවොනම සහ ඒවාමේ   නිෂප්ාෙනයන් එකිමනකට 

මවනස් වන නිසා මමම මයෝජනාව ක්රියා්මක කිරීමට මපර එහි ප්රතිවිපාක පිළිඹඳෙ ගැඹුරට අධයනය කල යුතුය. 

රක්ෂණ කර්මාන්තයට අොළව මූලය වාර්තා කරනය තුළද මවනසක්ේ සිදුවනු ඇතැයි අමේක්ෂා මකමර්. එවන් එක් 

වි ාල මවනසක් වන්මන් මූලය උපකරණ මත ශ්රී ලංකා මූලය වාර්තාකරන ප්රමිති 9 (SLFRS 9)මයොොගැනීමයි. නව 

ප්රමිති අව යතා පින්ගැනීම 2018 සිට සිදුකළ යුතු අතර එය 2021ෙක්වා කල් ෙැමීමේ  විකල්පය සහිතය. තවදුරට් 

මලෝකය පුරා සිටින රක්ෂකයන් ජාතයන්තර මූලය වාර්තාකරණ ප්රමිති  17 (IFRS 17) රක්ෂණ මකොන්ත්රා් 2021 

සිට අනුගමනය කළ යුතු අතර එමගින් රක්ෂකයන්වේ  මූලය වාර්තාකරණ ුහුණණුවර සැළකිය යුතු මවනසකට 

භාජනය කරයි. ඊට අමතරව 2018 අමප්රේල් මස සිට ක්රියා්මක කිරීමට නියමිත නව බදු පනත යටම් 

රක්ෂණ කර්මාන්තයට අදාල බදු ක්මෂේත්රය තුළ සැළකිය යුතු මවනසක්ේ හන්න්වා දී තිමේ. ඒ අනුව ජීවිත රක්ෂණ 

වයාපාරය 28% ක බදු ෙගකීමට යටත්ෙන අතර සහභාගි්ව ජීවිත රක්ෂණ දරන  ඔේපු හිමියන් 14% ක බේෙක් 

මගවිය යුතුය. රක්ෂණ ඔේපු  හිමියන් මත පනවා ඇති නව බේෙ මකටි කාලීනව මහෝ ජීවිත රක්ෂණ ඔේපු ලබා 

ගන්නා ප්රති තය මවත සෘණා්මක ප්රතිළුල ඇති කිරීමේ හැකියාවක් පවතියි. වේ අතර  රක්ෂණ සංකල්පවේ හා 

පුරුද්වද් ෙැදගත්කම පිළිගනිමින් රජය සැේතැේබර් පළුහවැනි දින ජාතික රක්ෂණ දිනය මලස ප්රකා යට ප් කර 

තිමේ. 
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2000 අංක 23 ෙරන රක්ෂණ සමාගේ නියාමනය කිරී මේ පනත 2017 අංක 23 ෙරන රක්ෂණ සමාගේ නියාමනය 

කිරී මේ (සංම ෝධන) පනත මගින් සංම ෝධනය කරන ලදී. එම සංම ෝධිත පනත මගින් හන්න්වාදුන් එක් ප්රධාන 

මවනසක්මක් වන්මන් රක්ෂකයා අනිවාර්යමයන්ම කළ යුතු ලැයිස්තුගත කිරීමේ අව යතා වය න් දව් කිරීමයි. ඒ 

අනුව සමාගමේ සේපූර්ණ පිපපාය ත සමාගමක් වන HNB මජනරල් දන්ෂුවරන්ස් සීමාසහිත සමාගමට  

අනිවාර්යමයන් කළ යුතු ලැයිස්තුගත කිරීමේ අව යතා වය න් දව් කරන මලස මමම පනත යටම් අයදුේ 

කළ හැකිය. මමම සංම ෝධිත පනත යටම් හන්න්වා දුන් තව එක් මවනසක් වන්මන් නියාමකයාමේ නම “ශ්රී ලංකා 

රක්ෂණ මණ්ඩලය” (Insurance Board of Sri Lanka) මවනුවට “ශ්රී ලංකා රක්ෂණ නියාමන අධිකාිපය” 

(Insurance Regulatory Commission of Sri Lanka)  මලස මවනස් කිරීමයි. 

සමා ගේ  ාර්යසාධනය  (Performance of the Company)  

පසුගිය වර්ෂයට සාමේක්ෂව 41% ක වර්ධනයක් මපන්නුේ කරමින් HNB ඇෂුවරන්ස් PLC සමුහය මමම 

වර්ෂමේදී රු. මි. 910 ක බදු පසු ලාභයක් වාර්තා කරමින් සමාගමේ ලාභොයී්වය තවදුරට් වර්ධනය 

කර මගන ඇති බව මම දමහ් සතුටින් යුතුව සඳහන් කරමි. සමුහය මමම විිතෂ්ඨ කාර්යසාධනය අ් කර 

වගන ඇත්වත් ජීවිත සහ සාමානය යන රක්ෂණ වයාපාර අං  වදකම දතා දහළ කාර්යසාධනයක් අ් කර 

ගැනීවමන් ඊට දායක වීම නිසාය.  

HNB ඇෂුවරන්ස් PLC සමාගමමහි ජීවිත රක්ෂණ අං ය 2017 වර්ෂමේදී එයට මපර වර්ෂයට සාමේක්ෂව 

12% ක වර්ධනයක් අ්කර ගනිමින් රු. බි. 3.96 ක ෙළ ය ඛිත වාිපකයක් වාර්තා කර ඇත. මමම වර්ෂමේදී 

ජීවිත රක්ෂණ අං මයහි ආොයේ වර්ධන අනුපාතය මපර වර්ෂමේ තිබූ 27% ක අගයට වඩා අඩුවීමට 

ප්රධාන ව මයන්ම, මධය කාලීන සහ දීර්ඝ කාලීන ව මයන් සමාගමමහි තිරසාරබව සහ ලාභොයී්වය 

වර්ධනය කර ගැනීම උමෙසා වඩා  ක්තිම් පෙනමක් ෙැමීමේ අරුහණ ඇතිව තනි වාිපක ආමයෝජන 

නිෂ්පාෙන අඩු කිරීමට ගනු ලැබූ උපායමාර්ගික තීරණය නිසා බෙ කිෙ යුතුය. එවැනි තීරණයක් මගන 

තිබියදී පවා සමාගම, රු. මි. 726 ක බදු පසු ලාභයක් වාර්තා කල අතර, එය පසුගිය වර්ෂමේ ලැබූ රු. මි. 

600 ට සාමේක්ෂව 21% ක වර්ධනයකි. එමමන්ම, අපමේ ජීවිත රක්ෂණ අරුහෙල 25% ක වර්ධනයක් 

මපන්නුේ කරමින් මමම මූලය වර්ෂය අවසානමේදී රු. බි. 11.0 ක අගයක් ොර්තා කරන ලදී. 

විම ේෂමයන්ම රමටහි ප්රමේ  ගණනාවකට බලපෑ ගංවතුර සහ නියඟය වැනි ආපො ත්්වයන් 

මහේතුමවන් ගනුමෙනුකරුවන්මේ නිතය ආොයමට බාධා ඇතිවීම නිසා වාිපක අය කර ගැනීමේදී වර්ෂය 

පුරාම කය න් කලට සමාගම ුහුණණ දුන් දුෂ්කර වාතාවරණයන් හුහමේ වුවෙ සමාගමට මමවැනි 

සාර්ථක්වයක් අ් කර ගැනීමට හැකි වීම ප්ර ංසනීය කරුණකි.    

අපමේ පූර්ණ පිපපාය ත සමාගමක් වන HNBGI සමාගමමහි කාර්යසාධනය ෙ මමම වර්ෂය තුළදී තවදුරට් 

වර්ධනය වූ අතර මමම වර්ෂමේ සමූහයට දතා දහළ කාර්යසාධනයක් අ් කර ගැනීම සඳහා එය ප්රබල 

ොයක්වයක් සපයා ඇත. 2017 ෙර්ෂවේදී, HNBGI සමාගමමහි ෙළ ය ඛිත වාිපකය, 24% කින් වර්ධනයක් 

වපන්ෙමින් රු. බි. 3.91 ක් ොර්තා කරන  ලදී. මිලකරණමයහි කිසිදු මවනස් කිරීමක් හන්න්වා මනොමෙමින් 

මමවැනි වර්ධනයක් අ් කර ගැනීම ප්රධාන ව මයන්ම මමම වර්ෂමේදී ය යන ලෙ ඔේපු සංඛයාව 2016 

වර්ෂයට වඩා 11% ක ප්රමාණයකින් වැඩිවීම මහේතුමවන් වන අතර එමගින් හිමිකේ මසේවාමවහි ඇති 

වැඩිදියුණුව සහ අපමේ සන්නාම නාමය මකමරහි ගනුමෙනුකරුවන් තබා ඇති වි ්වාසය පින්බිඹු 

මකමරයි. මේ මහේතුමවන් එම පිපපාය ත සමාගමමහි ලාභොයී්වය 2016 වර්ෂමේදී අ් කර මගන තිබූ රු. 

මි. 47 ට සාමේක්ෂව 289% ක විිතෂ්ඨ වර්ධනයක් අ් කර ගනිමින් මමම වර්ෂමේදී රු. මි. 184 ක් ෙක්වා 

තව දුරට් වර්ධනය විය. රට තුළ ප්රමේ  කිහිපයක ගංවතුර සහ සුන් කුණාටුවක් වැනි ආපො පැවතීම 
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මහේතුමවන් හිමිකේපෑමේ වැඩිවීමක් සිදුවීම සහ අලුතින් වාහන ය යාපදිංිත කිරීේ අඩුවීම වැනි ත්්වයන් 

හුහමේ මමම පිපපාය ත සමාගම ලද කාර්යසාධන ෙර්ධනය ෙ දතා ප්ර ංසනීය මේ. 

සමූහය, 2016 වර්ෂමේදී ලබා ග් රු. බි. 1.1 ක ආමයෝජන ආොයමට සාමේක්ෂව මමම වර්ෂමේදී රු. බි. 

1.7 ක ආමයෝජන ආොයමක් වාර්තා කර ගනිමින් එහි 52 % ක කැපීමපමනන වර්ධනයක් අ් කර මගන 

ඇත. එමමන්ම, මමම මූලය වර්ෂය අවසන් වන විට කළමනාකරණය යටම් ඇති අරුහෙල් රු. බි. 15 

සීමාව ෙ දක්මවා යන ලදී. මමම සාර්ථක්වය අ්කර ගැනීමට හැකිවූමේ සාර්ව ආර්ථික වියලනයන් 

මගින් නිර්මාණය වූ ත්්වයන්මගන් නිස ප්රමයෝජන ලැීමම සඳහා සකස් කර ක්රියා්මක කරන ලෙ 

කාර්යක්ෂම ආමයෝජන කළමනාකරණ ක්රමමෝපායයන් මහේතුමවනි.  

විම ේෂමයන්ම පසු ගිය වසර මෙකක කාලය තුළ අප විසින් ක්රියා්මක කරන ලෙ ක්රමමෝපායයන් මත 

පෙනේව සමූහය අ්කර මගන ඇති මූලය කාර්යසාධනය අනාගත අභිමයෝග ජය ගැනීම සඳහා සහ 

තෙදුරටත් උපායමාර්ගික වර්ධනයක් අ් කර ගැනීම සඳහා අව ය  ක්තිම් පෙනමක් නිර්මාණය කර 

ඇති බව මම දතාම් සතුටින් සඳහන් කරමි.  

්යතනි  පාංනය (Corporate Governance)  

තිරසර වර්ධනය දිිපම් මකමරන්නා වූ නියාමන මමන්ම ස්මේච්ඡා යන මෙයාකාරමේම පාලන පිපයයන් 

අනුගත කර ගැනීමට  HNB ඇෂුවරන්ස් PLC කැපවී සිටියි. ආයතනික පාලන පිපයයන්හිදී සහ නියාමන 

අව යතාවයන් පින්පැදීමමහිදී විනිවිෙභාවය පින්බඳව HNBA සමූහමේ අපි, ෙැඩි මලස වි ්වාස කරන්මනුහ. 

සමාමලෝිතත වර්ෂය තුළදී අපි අොළ සියලුම නියාමන අව යතාවයන්ට අනුූලලව කටයුතු කර ඇති බව 

සතුටින් සඳහන් කර සිටින්මනුහ. නිසි අවොනේ තක්මසේරු සහ කළමනාකරණ උපායමාර්ග අනුගමනය 

කරමින්, නියාමන අව යතාවයන්ට අනුව තිබිය යුතු ප්රාේධන ප්රමාණව්වීේ අනුපාතයට් වඩා දහළ 

අනුපාතයක් වර්ෂය පුරාම පව්වා ගනිමින් සමූහය අවොනේ පාෙක ප්රාේධන ක්රමයට සාර්ථක මලස 

වනොකඩො අනුගත වී ඇත.  

ක්රියා්මක කරන ලෙ පාලන පිපයයන් පින්බඳ පිපපූර්ණ ෙර්තාවක් අප මමම වාර්ෂික වාර්තාමවහි දදිිපප් 

කර ඇත. ශ්රී ලංකා වරල් ගණකාධිකාරීන්මේ ආයතනය විසින් නිකු් කරන ලෙ ආයතනික පාලනය 

පින්බඳ යහ පිපයයන් සංග්රය 2017 මෙසැේබර් මාසමේදී සංම ෝධනය කරන ලදී. හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම 

සමාගමේ ආයතනික පාලන පිපයයන් මමම සංම ෝධිත නව සංග්රහයට අනුූලල වන පිපදි සකස් කර 

ගැනීමට සමාගම විසින් අව ය ක්රියාමාර්ග ගනු ඇත.   

ංාභාීශ ග වීම  (Dividend Payments)  

සමාගමමහි කාර්යසාධනය වර්ධනය වීමට සමගාමීව, සමාගමේ අධයක්ෂ මණ්ඩලය විසින් එක් 

මකොටසකට රු. 6.00 බැගින් වූ අතුරු ලාභාං යක් ප්රකා යට ප් කරනු ලැබ ඇත. මමය මපර වර්ෂයට 

සාමේක්ෂව 20% ක වර්ධනයකි. ඒ අනුෙ, 2017 වර්ෂය සඳහා මකොටසකට දපැයීේ රු. 18.20 ක් විය.  

ප්රජාා  සම  සේනන්ධවී  යුතතු ිරීම (Engaging with Communities)  

ප්රජාව සමග එක්ව කටයුතු කිරීම හරහා සමාජ සහ සේබන්ධතා ප්රාේධනය මගොඩනැමේමේ අරුහණ ඇතිව 

අධයාපනය, මස ඛය රැකවරණය, කාර්යක්ෂම ජල කළමනාකරණය, කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම, 

පිපසරය, සහ කලාව සහ සංස්කෘතිකය යන අං වලට විහිදුණු ඵලොයී ආයතනික සමාජ වගකීවේ 

ක්රියාකාරකේ ගණනාවක් හරහා සමාජ සංවර්ධනය ඇති කිරීම පිණිස ෙසර පුරා අපමේ ොයක්ව සපයා 
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මෙන ලදී. වේ අනුෙ, සේමාන දිනූ අපමේ කාර්යක්ෂම ජල කළමනාකරණ වැඩසටහන හරහා අඛණ්ඩව 

මමරට ග්රාමීය ප්රමේ වල පිහිටි පාසල් ගණනාවකට පිිපසිදු පානීය ජල පහසුකේ සපයා මෙන ලදී. 

එමමන්ම, අප සමූහය විසින් ක්රියා්මක කරන ලෙ මස ඛයාරක්ෂණ ප්රජා වැඩසටහන් යටම් පව්වනු 

ලැබූ ‘සුවැති දිවියට මගක්’ නැමති වැඩසටහන හරහා කාලීන මස ඛය ගැටළු පින්බඳව මපොදු ජනතාවමේ 

ෙැනුේව්භාවය වැඩිදියුණු කිරීමේ අරුහණු ඇතිව ශ්රී ලංකා ප්රජා වවෙයවරුන්මේ සංගමය සමග හවුල්වී 

සේමන්ත්රණ මාලාවක් පැවැ්වීම සඳහා අනුග්රාහක්වය සපයා මෙමින් මස ඛයාරක්ෂාව සේබන්ධමයන් 

ෙැනුේව්භාවය ඇතිකිරීමේ හා ෙැනුම මබොදීමේ ක්රියාවය යට ොයක්වය සපයා මෙන ලදී. සේප් 

සපයාදීම පින්බඳ සළකා බැලීමේදී, අප සමූහය විසින් මීගුහව දිස්ත්රික් මහ මරෝහලට සහ ිපවේමේ ආර්යා 

මරෝහමල් ළමා ෙැඩි ස්කාර ඒකකයට සේප් අනුග්රහය ලබා දීම විම ේෂමයන් සඳහන් කළ යුතුය. මමම 

වර්ෂය තුළදී අඛණ්ඩව 12 වැනි වතාවට් වාර්ෂික මල් ෙන්දීමේ වැඩසටහන පැවැ්වීමට හැකිවීම අපට 

සතුට සහ මග රවයක් මගන මෙන්නකි. අපමේ ආයතනික සමාජ වගකීේ ක්රියාකාරේ පින්බඳ 

විස්තරා්මක දදිිපප්කිරීමක් සංකලිත ොර්ෂික ොර්තාවේ කළමනාකරණ සාකච්ඡාව සහ වි ්මල්ෂණය 

යටම් අංක 172 සිට 176 ෙක්වා වන පිටුවල දදිිපප් කර ඇත.  

සේමාන ංැබීේ (Accolades)  

අප සමූහමේ  ක්තිම් පැවැ්ම සහ අපමේ වයාපාරමයහි සහ තිරසර සංවර්ධ දලක්ක හා සමගාමීවූ 

අපමේ මමමහයුේ ක්රියාකාරේවල සාර්ථක්වය ප්රෙර් නය කරමින් සමාමලෝිතත වර්ෂය තුළ අපි විවිධ 

තින්ණ සහ මග රව සේමාන ගණනාවක් දිනා ග්තමතුහ. HNBA සමාගම විසින් ‘අපමේ 

පාර් වකරුවන් ප්රීතිම් කිරීමේ වසර 15 ක්’ (15 Years of Delighting Our Stakeholders) නැමති 

ම්මාව යටම් පළකරන ලෙ 2016 වර්ෂමේ සංකය ත වාර්ෂික වාර්තාවට ශ්රී ලංකා වරල් 

ගණකාධිකාරවරුන්මේ සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලෙ 53 වැනි වාර්ෂික වාර්තා තින්ණ 

ප්රොමනෝ්සවමේදී රක්ෂණ සමාගේ කාණ්ඩමේ රන් සේමානය හිමි විය. එමමන්ම ශ්රී ලංකා Fintelekt 

රක්ෂණ තින්ණ 2017 තින්ණ ප්රොමනෝ්සවමේදී “ක්ෂුද්ර රක්ෂණ මපර ගමන්කරු - ජීවිත රක්ෂණ තින්ණය 

2017” කාණ්ඩමයහි ජයග්රාහකයා මලස HNB ඇෂුවරන්ස් PLC සමාගම මතෝරා ගන්නා ලදී. දන්දියාව, 

පකිස්ථානය, මාලදිවයින සහ බංේලාමේ ය යන රටවය න් මබොමහෝ සමාගේ නේ කරනු ලැබ තිබියදී 

HNBGI සමාගමමහි දසල්ාේ රක්ෂණ අං යට ෙකුණු ආසියා දස්ලාේ මූලය සංසෙමයහිදී ‘Takaful 

Window/Unit of the Year’ රන් තින්ණය පිිපනමනු ලැීමය. ශ්රී ලංකා අමලවිකරණ ආයතනය විසින් 

සංවිධානය කරන ලෙ ජාතික අමලවි සේමේලනමයහිදී ජීවිත රක්ෂණ අමලවි විධායක සහ අමලවි 

අධීක්ෂක කාණ්ඩය සඳහා වන ිපදී සේමානය HNB ඇෂුවරන්ස් PLC (HNBA) සමාගමේ නිමයෝජිත 

මක්.එේ. දුය ෂ් මහතා දිනා ග්ම්ය. වේ අතර, ස්වාධීන විගණනයකින් අනතුරුව HNB ඇෂුවරන්ස් PLC 

සමාගමමහි ජීවිත රක්ෂණ හිමිකේපෑේ අං මයහි මසේවා ප්රමිතිය සඳහා ISO 9001 : 2015 අනුූලලතා ප්රමිති 

සහතිකය ලබා ගන්නා ලදී.  

ඉදිරි දර්ශනය (Future Outlook)  

පසුගිව වසර 16 ක කාලය පුරා, HNB ඇෂුවරන්ස් PLC සමාගම නිරන්තරමයන් මවනස්වීමට භාජනය වන 

මවළඳමපොළ ගතිකයන්ට සාර්ථකව හැඩගැමසමින් අඛණ්ඩව තිරසර වර්ධනයක් මපන්නුේ කර ඇත. 

ජීවිත රක්ෂණ කර්මාන්තමේ හයවැනි වි ාලතමයා මලස අපමේ ස්ථානය වනොකඩො පව්වාමගන යන 

අතරම, අපමේ කාමලෝිතත සහ නමයශීලී ක්රමමෝපායික පිප්රමයන් මගින් සියලුම පාර් වකරුවන් සඳහා 

වටිනාකම ප්රතිලාභ ලබා දීම පිණිස සමාගමේ ෙළ අමලවිය සහ ශුේධ ආොයම යන මෙමකහිම වර්ධනයක් 

අ් කර ගනිමින් ක්මෂේත්රමේ ශක්තිමත් පුරුකක් වලස සමුහය වපනී සට ඇත. දීර්ඝකාලීන ස්ථාවර්වය 
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සහ වර්ධනය පව්වාමගන යාම පිණිස  ක්තිම් අවොනේ කළමනාකරණ රාුහවක් තුළ 

ගනුමෙනුකරුවන්මේ අව යතාවයන්ට හා පහසුෙට සමගාමීව, දදිිපමේදී අඛණ්ඩව අපමේ නිෂ්පාෙන 

කළඹ සමාමලෝයනය කර වැඩිදියුණු කිරීමට අපි කටයුතු කරන්මනුහ. වැඩි දියුණු කළ කාර්යක්ෂමතාවය 

සහ පහසුව සැලසීම සමගින් සමාගමේ සීඝ්රමයන් වර්ධනය මවමින් පවතින වයාපාර කටයුතුවලට අවකා  

සලසා දීම පිණිස අපමේ ගනුමෙනුකරුවන්ට මසේවා සපයාදීමේදී අපමේ තාක්ෂණික හැකියාවන් තවදුරට් 

 ක්තිම් කිරීමට අපි කටයුතු කිරීමට බලාවපොවරොත්තුවෙමු. තිරසර වර්ධනය සහ ලාභොයී්වය සහතික 

කිරීම පිණිස දුර ෙක්නා සහ මවළඳමපොළ සංමේදී උපායමාර්ග අඛණ්ඩව අනුගමනය කරමින්, අපමේ මේ 

සමාගම වන හැටන් නැෂනල් බැංකුමේ සන්නාම  ක්තිය තව දුරට් ප්රවයෝජන ගැනීමටඅපි නිරන්තරව 

කටයුතු කරන්මනුහ.         

 න  පත්ිරීේ (New Appointments)  

සමාමලෝිතත වර්ෂය තුළ අධයක්ෂ මණ්ඩලයට සිදු කරන ලෙ නව ප්වීේ තුනක් පින්බඳව මම මමහිදී 

සඳහන් කිරීමට කැමැ්මතමි. දීේති මලොකුආරච්ිත මහතා 2017 මැයි මස 26 වැනි දින කළමනාකරණ 

අධයක්ෂ (ස්වාධීන මනොවන සහ විධායක අධයක්ෂ) මලස අධයක්ෂ මණ්ඩලයට ප් විය. එමමන්ම රජීේ 

දිසානායක මහතා 2017 ජූනි මස 27 වැනි දින ස්වාධීන මනොවන සහ විධායක මනොවන අධයක්ෂවරමයකු 

මලස්, රවි අමේසූිපය මහතා 2018 ජනවාිප මස 01 වැනි දින ස්වාධීන සහ විධායක මනොවන 

අධයක්ෂවරමයකු මලස් අධයක්ෂ මණ්ඩලයට ප් වූහ.  

ඉල්ංා අස්වීේ (Resignations)  

මමම වර්ෂය තුළදී අපමේ අධයක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින් මෙමෙමනකු සිය තනතුරුවය න් ඉෙත් වුහ. 

එන්.එච්.ටී.අයි. මපමර්රා මහතා, ස්වාධීන මනොවන සහ විධායක මනොවන අධයක්ෂ, 2017 අමප්රේල් මස 27 

වැනි දින සිය තනතුමරන් දල්ලා අස්වූ අතර, මක්. බාලසුන්ෙරේ මහතා, ස්වාධීන සහ විධායක මනොවන 

අධයක්ෂ, 2017 මෙසැේබර් මස 22 වැනි දින මසේවමයන් වි්රාම ග්ම්ය. අප සමූහමේ දියුණුව උමෙසා 

එම මහ්වරුන්මගන් ලැබුණු අගනා ොයක්වයට මාවේ  හෘෙයංගම ස්තුතිය පිරිනමමි.   

ඇ යීම (Appreciaton)  

අප මවත ලබා දුන් අගනා සහාය මවනුමවන් ශ්රී ලංකා රක්ෂණ නියාමන මකොමිසමේ සභාපතිතුමියට, 

අධයක්ෂ ජනරාල්තුමියට හා අමනකු් සියලුම නිලධාරීන්ට් අප සමූහය මවනුමවන් මාමේ අවංක 

ස්තුතිය පුෙ කරමි. එමමන්ම රක්ෂණ ඔේබුඩ්ස්මන්වරයා විසින් 2017 වර්ෂය තුළදී අප මවත ලබාදුන් 

අගනා සහමයෝගය සහ මමම කර්මාන්තය උමෙසා ඒ මහතාමේ ඇති කැපවීම සතුටින් සටහන් කරමි.   

අධයක්ෂ මණ්ඩලමේ මාමේ සමහෝෙර සාමාජිකයින් සියලු මෙනා විසින් මා මවත නිරතුරුව ලබා දුන් 

වටිනා මගමපන්වීම සහ සහමයෝගය මනොතිමබන්නට මා හට මමම සමූහය සාර්ථක්වය කරා 

මමමහයවීමට මනොහැකිවන්නට තිබූ බව මම වි ්වාස කරමි. මා මවත නිරතුරුව තම සහමයෝගය සහ 

වටිනා ොයක්වය ලබා මෙමින් මමම අභිමයෝගා්මක වර්ෂය පුරා මා සමග සිටීම මවනුමවන් අධයක්ෂ 

මණ්ඩලමේ සියලුම සාමාජික මහ්ම මහ්මීන්ට මාමේ අවංක ස්තුතිය පුෙ කරමි. එමමන්ම, අපමේ 

කළමනාකරණ අධයක්ෂ   ප්රධාන විධායක නිලධාරී දීේති මලොකුආරච්ිත මහතා්, විධායක කමිටු සාමාජික 

මහ්ම මහ්මීන් ඇතුළු මජයෂ්ඨ කළමනාකාරී්වමේ සියලුම සාමාජික මහ්ම මහ්මීනු් අප 

සමූහමේ සාර්ථක්වය මවනුමවන් දටු කළ භාරදූර කාර්යභාරය සහ නිරන්තර කැපවීම මාමේ ෙැඩි අගය 

කිරීමට ලක් කරමි. තවෙ, HNBA සමාගමේ සහ HNBGI සමාමේ සියලු කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් 
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ඔවුන්මේ සෘජු මසේවාව, ආයාර ධර්ම සහ මසේවයට ඇති ෙැඩි කැපවීම හරහා සමූහමේ දියුණව උමෙසා 

අගනා ොයක්වය සපයා මෙන ලද බෙ මා නිරතුරුෙ අෙවබෝධවයන් සටි අතර  මම ඒ සියලු මෙනාටම 

මාමේ අවංක ස්තුතිය පිිපනමන අතරම ඔවුන්මේ කැපවීම මාමේ ෙැඩි අගය කිරීමට ලක් කරමි. එමමන්ම, 

අපමේ  ක්තීන් පින්බඳව තබන ලෙ වි ්වාසය මවනුමවන් අපමේ මකොටස්හිමියන්ට්, වයාපාර 

හවුල්කරුවන්ට්, අපමේ සියලු ගනුමෙනුකරුවන්ට් මාමේ ස්තුතිය මමයින් පිිපනමමි. ඔබ අප මකමරහි 

තබා ඇති වි ්වායට අපි නිරතුරුව මග රව කරමින්  ආයතනික පාලන ප්රමිතීන් වැඩි දියුණු කිරීම හරහා 

ආයතනික සංමල්ඛයක් මලස අපමේ පිපපූර්ණ්වය ඔේනංවමින් අභිවයෝග හමුවේ අපමේ වර්ධන ගමන් 

මමගහි මනොසැලී ස්ථාවරව දදිිපයටම ගමන් කරන බෙ සදහන් කරමි.   

 

වරෝස් කුවර්,  

සභාපතිතුමිය 

 

2018 වපබරොරි 09          
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(පහත දැක්වෙනුවේ HNB ඇෂුෙරන්ස් වපොදු සමාගවේ 2017 සංක්ෂිප්ත වාර්ෂික වාර්තාවේ පිටු අංක 34 - 37 හි සදහන්  

ප්රධාන විධායක නිලධාරිතුමාවේ විෙරණවේ සංහල පරිෙර්තනයක් පමණි.) 

ප්රධාන විධායක නිලධාරිතුමාවේ සමාලලෝචනය  

2017 ෙර්ෂවේ විව ේෂ අෙස්ථා ආෙර්ජනය කිරීම හා HNB ඇෂුවරන්ස් වපොදු සමාගවේ (HNBA)  හි හයවැනි සංකලිත   

වාර්ෂික වාර්තාව සහ මූලය ප්රකාශන ඉදිරිපත් කිරීමට  ලැබීම මාහට ඉමහත් සතුටකි. වමම වාර්ෂික වාර්තාව තුළ අප 

සමාගලේ සහ එහි පූර්ණ පරිපාලිත සමාගමක් ෙන HNB ලෙනරල් ඉන්ෂුවරන්ස් සීමාසහිත සමාගවේ (HNBGI) හි 

වතෙදෑරුේ කාර්ය සාධනය අන්තර්ගතෙ ඇත. 

අභිලයෝගාත්මක සාර්ව ආර්ථික පරිසරයක් සහ කර්මාන්තවේ ක්රියාකාරීන්වගන් එල්ලවන  දැඩි තරගකාරීබව තුළ 

වුෙද 2017 ලදසැේබර් මස 31  දිලනන් අවසන් වූ වර්ෂය සදහා රු. මිලියන 910 ක ලාභදායි බදු පසු ලාභයක් HNB 

ඇෂුවරන්ස් වපොදු සමාගම (HNBA)  සහ HNB ලෙනරල් ඉන්ෂුවරන්ස් සීමාසහිත සමාගම (HNBGI) අත්පත්කරගැනීමට 

සමත් වී ඇත. වමහිදී සදහන් කළයුතු කරුණක් ෙන්වන්  වපර ෙර්ෂය හා සැසඳීලේදී බදු පසු ලාභවේ 41% ක 

වර්ධනයයි. වමම ලාභදයිත්ෙවේ සත්ගන්නාසුළු ෙර්ධනයට වහේතුපාදක වුවේ මැනවින් සතාබලා ක්රියාත්මකකරන 

ලද උපායමාර්ගයි. අප සමුහවේ සාරධර්ම ෙලට අනුකූලෙ ක්රියාත්මක කළ වයාපාරවේ උපායමාර්ගයන් සමාගවේ 

ස්ථාෙර ෙර්ධනයට මග පෑදු ෙයග්රහී සංවයෝගය විය. 

 අභිලයෝගාත්මක වයාපාර පරිසරය (Challenging Business Environment)  

2017 ෙසවර් පළමු භාගය තුළ රලේ දළ ලේශීය නිෂප්ාදනය 4% සුළු වර්ධනයක් ලපන්නුේ කළද  2016 අනුරූප 

කාළ සීමා වේ 3.7%ත්  සමඟ සැසඳීලේදී ආර්ථික වර්ධනය සාලේක්ෂ වශලයන් මන්දගාමී විය. උේධමන අනුපාතය 

සමඟ සන්සන්දනය කිරීලේදී 2017  වර්ෂලේ ආර්ථිකලේ නාමික වැටුේ වර්ධනය මන්දගාමී වීමක් දක්නට ලැබුණු 

අතර වමය වසලර් සමස්ථ මුර්ත වැටුේ පහත බැසීමට මග පාදන ලදී. වමම ොතාෙරණය වහේතුවෙන්  වැය කළ හැකි 

ඒක පුේගල ආදායම යේ පසුබෑමක් දැක්වූ අතර එය ෙනතාවලේ ක්රය ශක්ියයට බලපෑමක් ිදු  කිරීම තුළ ජීවිත 

රක්ෂණ කර්මාන්තයට විලශේෂ බලපෑමක් එල්ල විය. රෙය විිදන් පනවන ලද සීමාවන් වල ප්රියලලයක් වශලයන් ණය 

ෙර්ධනය අඩු වීම කල්බදු අං වේ පසුබෑමක් වපන්නුේවකරිණි. ලමම තත්ත්වයන් යටලත් රක්ෂණ ක්ලෂේත්රය තුළ 

ජීවිත රක්ෂණ අංශලේ අඩු වර්ධනයක් සහ සාමානය රක්ෂණ අංශලේ සීමිත වර්ධනයක් පෙතී. 2017  වසලර් මැයි මස 

අත්විඳින ලද දැඩි ගං වතුර තත්ත්වය සාමානය රක්ෂණ අං යට දැඩි බලපෑමක් එල්ලකරන ලදී. වේ වහේතුවෙන් 

ගනුවදනුකරුෙන් වෙත වි ාල රක්ෂණ ෙන්දි හිමිකේ වගවීමට සදුවූ අතර වමම අරමුදල් ආවයෝජනය සදහා වූ 

අෙස්ථාෙන් මගහැරිම  සාමානය රක්ෂණ අං වේ ලාභදායිත්ෙය අඩුකිරීමට තුඩුදුනි.     

තෙදුරටත් 2016 සහ 2017  වසර තුළ ිදු වූ නියාමනලේ ලවනස්කේ නිසා ද රක්ෂණ කර්මාන්තය ට සැළකිය යුතු 

අභිලයෝග රාශියකට මුහුණ දීමට ිදු විය. නුබුන් වත්කේ ක්රමවේ (Solvency Regime) ිදට  අෙදානම පදනේ කරගත් 

ප්රාේධන ක්රමයට  (Risk Based Capital) ප්රවේ වීම තුළ ශ්රී ලංකා රක්ෂණ නියාමන ලක්ේෂන් සභාව (Insurance 

Regulatory Commission of Sri Lanka) ක්රියාත්මක කරන ලද  නව නිර්ණායක යටලත් රක්ෂණ සමාගේ තවමත් 

නව ලවනස්කේ වලට පූර්ණ ලලස ලක්වීම සඳහා සූදානේ විය යුතුය. එවමන්ම රක්ෂණ කර්මාන්තයට අමතර 

අභිවයෝගයක් එල්ලකරමින් 2020/2021 ෙර්ෂයන් ෙනවිට ක්රියාත්මක කිරීමට වයෝජිත ජාතHන්තර මූලය 

වාර්තාකරණ ප්රමිිය අංක 17 (IFRS 17) හා අනුකූලවීම වෙනුවෙන්  අමතර උත්සාහයක් සහ සේපත් නැවත ලයදවීමක් 

අතයවශය වනු ඇත. 
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උපායමාර්ග හා සාරධර්ම (Strategy and Core values) 

ියරසාර වයාපාර වර්ධනයක් ළඟාකර ගැම ම සඳහා ක්රලමෝපායන් අනුගමනය කිරීලේදී අවදානේ පාදක කරගත් සාර්ව 

ආර්ථික තත්ත්වයන් සේබන්ධලයන් සැළකිල්ල ලය්මු කරමින් අප සමාගම අඛණ්ඩව තම වයාපාර විචක්ෂණභාවය 

සහ අත්දැකීේ තුළින් ලාභදායක අංශයන් හදුනාගනී. ලමම තත්කාළීන ලත්රතුරු මගින් ලමලහයලවන  උපායමාර්ග 

සමඟ එක් වූ  ක්රියාකාරකේ දැඩිව අධීක්ෂණය කිරීම තුළින් සමාගම නිවැරදි දිශාවට ලය්මුකර ඇිය අතර ිදයළුම 

පාර්ශ්වකරුවන්ට එමගින් වටිනාකමක් නිර්මාණය කිරීමටත් ශක්ියමත් වූ  අඛණ්ඩ ලාභාදායිත්වයක් පවත්වාලගන 

යාමටත් හැකිවී ියලේ. තවද  ක්තිමත් ආයතනික යහපාලන ක්රමවේදයන් ලවලළඳලප්ලහිද ලසේවකයන්ලේද 

වකොටස්හිමියන්වේද  විශ්වාසය අප වෙත ලබාගැනීමට   ලහේතු වී ිය ලේ. වමෙැනි ිදයළු පාර්ශ්වකරුවන් සමාගලේ 

ෙර්ධනය සහ මූලය යහපත ලවනුලවන් ිදු කර ඇිය දායකත්වය හට මම ඒ ිදයළු ලදනාට කාතඥතාව පළ කරමි. 

 

කාර්ය සාධනය (Performance) 

සමාලලෝචිත වසර තුළ HNB  ඇෂුවරන්ස් වපොදු සමාගම  සහ HNB  ලෙනරල් ඉන්ෂුවරන්ස් සීමාසහිත සමාගම 

ලවලළඳලප්ල වර්ධන ලේගයට වඩා ඉහළ අනුපාතයක් වාර්තා කරමින් ඒකාබේධ දළ වල්ඛනගත ොරිකය වලස 

(Consolidated GWP) රුපියල් බිලියන 7.8 ක් වාර්තා කර ඇත. 

 

ජීවිත රක්ෂණ (Life Insurace)  

ආර්ථිකවේ සහ කර්මාන්තවේ විවිධ අභිලයෝගද පසුකරමින් සමා ලලෝචිත වර්ෂය තුළ ජීවිත රක්ෂණ වයාපාරය විශිෂ්ට 

වර්ධනයක් දක්වා ියලේ. HNB  ඇෂුවරන්ස් වපොදු සමාගම  රක්ෂණ කර්මාන්තලේ වර්ධන ලේගය හා සමගාමීෙ 12% 

ක  ෙර්ධනයක් වපන්ෙමින් දළ වල්ඛනගත ොරිකය වලස රුපියල් බිලියන 3.96 ක් අත්පත්කරවගන ඇති අතර  

එමගින්  HNB  ඇෂුවරන්ස් වපොදු සමාගම  තෙදුරටත් වෙවළඳවපොවළහි හයෙැනි ස්ථානය තුළ රදොගැනීමට හැකි වී 

ඇත.  

වමම ෙර්ෂවේ අප විසන්  ලමලතක් ලබා ගත් වැඩිම ශුද්ධ ලාභය වන රු. මිලියන 726  වාර්තා කළ අතර එය පසුගිය 

වසලර් ශුද්ධ ලාභය වූ රු. මිලියන 600ට සාලේක්ෂව 21% ක වර්ධනයකි.ජීවිත රක්ෂණ වයාපාරවේ අියරික්තය 

වකොටස්හිමියන් වෙත මාරුකිරීේ (Surplus transfer) 2016 වසලර් වාර්තා වූ රු. මිලියන 461 ට සාලේක්ෂව 11% ක 

වර්ධනයක් වාර්තා කරමින් රු මිලියන 519 දක්වා ඉහළ ගිවේය. වසර අවසානය වන විට ජීවිත අරමුදල (Life Fund) 

රු. බිලියන 10.8 කට ළගා වූ අතර රක්ෂණ ඔේපු  හිමියන්ට ඉහළම ප්රසාද දීමනාෙ වලස රු. 1,000 කට රු. 54 ක් ද 

අරමුදල් පදනේ වූ  ප්රතිලාභ (Fund based) රක්ෂණ ඔේපු හිමියන්ට 8% ක ලාභාංශ අනුපාතයක්ද ලබා දීමට හැකිවිය.  

HNB  ඇෂුවරන්ස් වපොදු සමාගවේ  පරිතHdග රක්ෂණ ඔප්පු (Endowment Policies) පසුගිය ෙර්ෂයට සාවප්ක්ෂෙ 17% 

කින් ෙර්ධනය වූ අතර සමස්ථ දළ වල්ඛනගත ොරිකයට 91% ක දායකත්ෙයක් ලබා දී ඇත. අලනකුත් රක්ෂණ 

සැලසුේ අභිබවා මයිෆන්ඩ් (My Fund) සහ රන්මග (Ranmaga) රක්ෂණ සැලසුේ පිළිලවලින් 20% ක සහ 38% ක 

වර්ධනයක් සමගින් කැපිවපවනන දායකත්ෙයක් ලබා දී ඇත. 
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සාමානය රක්ෂණය (General Insurance) 

සාමානය රක්ෂණ අං ය වබවහවින් විචලනයන්ට හා අෙධානමට ෙැඩිෙ වයන් නැඹqරුය. වසර තුළ කාලගුණික 

ආපදා නිසා වමම අං ය විලශේෂිත පසුබෑේ අත්විදීය. වේ සයල්ල හමුවේ වුෙද අප සමාගවේ සාමානය 

රක්ෂණ වයාපාරය අඛණ්ඩෙ වර්ධනය විය. ලවලළඳලප්ල බාධාවන්ට මුහුණදීවේ අලේක්ෂාලවන් සමාගම විිදන් 

ක්රියාත්මක කරන ලද අවදානේ අවම කිරීලේ ක්රියාමාර්ග නිසා සමාගමට ප්ර ංසනීය හැකි වර්ධනයක් පවත්වාලගන 

යාමට හැකිවිය. 

සාමානය රක්ෂණ ක්ලෂේත්රලේ ගියකත්වයට සහ අභිලයෝග වලට මුහුණ දීම සඳහා පැහැදිළි සහ ඉලක්කගත 

උපායමාර්ග මගින් ලමලහයවනු ලැබීලමන් සහ සමාගලේ සමස්ථ සූදානම වහේතුවෙන්  HNB  ලෙනරල් ඉන්ෂුවරන්ස් 

සීමාසහිත සමාගම 24% ක වර්ධනයක් වාර්තා කරමින්  වසර අවසාන වන විට රු. බිලියන 3.91 ක දළ දළ වල්ඛනගත 

ොරිකයක් සහ රු. මිලියන 184 ක ලාභයක් ළඟාකරලගන ියලේ. 2016 ෙසවර්  දී අනුගමනය කළ අවදානම 

ලතෝරාගැම ම, මිලකරණය සහ වියදේ කළමනාකරණය අන්තර්ගත  ියරසාර වයාපාර ආක ියය තෙදුරටත් 

පෙත්ොවගනයාම 2017 ෙසවර් ඒකාබේධ අදායම සහ ලාභලේ වර්ධන ප්රෙනතාෙ වැ ඩිදියුණු කිරීමට ලහේතුවිය. 

වසර තුළ වාර්තා කළ වර්ධන ලේගය සමාගලේ අනාගත වර්ධනය ලේගවත් කරන අතර, ඒ සඳහා සමාගලේ 

ලසේවකයන් සහ කළමනාකරුවන්ලගන් ලද කර්මාන්තවේ නෙ මිනුේදඩු ඇතිකරනසුළු විශිෂ්ඨ කාර්යසාධනය 

උපකාරීවිය.  

ආලයෝෙන (Investments) 

අභිලයෝගාත්මක සාර්ව ආර්ථික පරිසර තත්ත්වයන් ආලයෝෙන අවස්ථාවන් සීමා කළද HNB  ඇෂුවරන්ස් වපොදු 

සමාගම  ආලයෝෙන ආදායලේ සැළකිය යුතු වර්ධනයක් වාර්තා කර ියලේ. සමූහවේ ආලයෝෙන කළඹ මගින් පසුගිය 

වසලර් ආලයෝෙන ආදායම සමඟ සැසඳීලේදී ආකර්ෂණීය  රු. බිලියන 1.7 ක ආලයෝෙන ආදායමක් ොර්තා කරමින් 

HNB  ඇෂුවරන්ස් වපොදු සමාගම  විිදන් සමූහවේ ආලයෝෙන ආදායම සදහා රු. මිලියන 1,393 ක දායකත්වයක් 

දක්වමින් 54% ක වර්ධනයක් වාර්තා කළ අතර කළමනාකාරිත්වය යටලත් ියලබන අරමුදල් වල 28%ක වර්ධනය 

එයට දායකත්වය දක්වා ියලේ. HNB  ලෙනරල් ඉන්ෂුවරන්ස් සීමාසහිත  සමාගම සමූහවේ ආලයෝෙන ආදායමට රු. 

මිලියන 258 ක් දායක කරමින් පසුගිය වසර සමඟ සැසඳීලේදී 38% ක වර්ධනයක් දක්වා ියලේ. අ පලේ ලයෝගය සහ 

දූරදර්ශි අරමුදල් කළමනාකරණ  තීරණ වහේතුවෙන්  ලක්ටස් වෙවළදවපොල ආවයෝජන ෙල කාර්යයසාධනය ිදයළු 

ලක්ටස් මිල දර්ශකවේ කාර්යසාධනය 5.85% කින් අභිභවා යාමට හැකිවිය. 

 

ප්රාේධන ප්රමාණවත්බාවය සහ සථ්ායීතාවය (Capital Adequacy & Stability)  

HNB  ඇෂුවරන්ස් වපොදු සමාගම විසන් 358%ක   සහ HNB  ලෙනරල් ඉන්ෂුවරන්ස් සීමාසහිත  සමාගම විසන් 

178% ක ප්රාේධන ප්රමාණාත්මතා අනුපාතයන් (Capital Adequecy Ratio - CAR) ොර්තා කරන ලද්වද් ගිවිසුේ 

සහ වෙනත් ේගකීේ සදහා කළ සයලු වෙන්කිරීේ ෙලින් අනතුරුෙයි.  
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ස්තුියය (Acknowledgments)  

මා සහ සමාගවේ  ලෙයෂ්ක කළමනාකාරිත්වය වෙත, සභාපිය තුමිය සහ අධයක්ෂ මණ්ඩලය විසන් දක්ෙන ලද 

මගලපන්වීම, ු රදක්නා නායකත්වය, ස්ථීරසාර සහාය ලවනුලවන් මලේ අවංක ඇගයීම ප්රකාශ කිරීමට කැමැත්ලතමි. 

එලසේම අපලේ රක්ෂණ ලවලළඳලප්ළහි ප්රමිතීන් ඉහළ දැමීමට සදහා නිරන්තරෙ ලබාවදන්නාවූ සහවයෝගය  සහ 

උත්සාහයන් ලවනුලවන් ශ්රී ලංකා රක්ෂණ මණ්ඩලවේ සභාපියතුමියට, අධයක්ෂ ෙනරාල්තුමිය  සහ කාර්ය 

මණ්ඩලයට මලේ ක තඥතාව පළ කිරීමට කැමැත්ලතමි.  

තෙද තනිෙ වයන් හා සාමුහිකෙ ලබාදුන් උත්සාහය වෙනුවෙන් විධායක කමිටුලේ ිදයළු සාමාජිකයන්ටත් 

අලනකුත් ලෙයෂ්ක නිලධාරීන්ටත්  කාර්ය මණ්ඩලයටත් ක්ලෂේත්ර බලකාලේ ිදටින ිදයළු සාමාජිකයන්ටත් මාලේ 

ස්තුියය හිමි ලේ. 

අවසන් වශලයන් අපවේ සයළුම තැරැේකරුෙන්, ප්රතිරක්ෂණ කරුෙන්, අතරමැදි ොලයට සහ ිදයළුම ක්රලමෝපායික 

වයාපාර පාර්ශ්වකරුවන් ලබාදුන් වනොමසුරු සහය වෙනුවෙන් මම ස්තුිය කිරීමට කැමැත්ලතමි. 

 

අනාගත දැක්ම (Future Outlook)  

නියාමන ක්ලෂේත්රය තුළ හා සාමානය ආර්ථික තත්ෙයන්  තුළ ිදු  වන ලවනසක්ේ නිසා රක්ෂණ ලවලළඳලප්ල 2018 

වසලර්දීත් විලශේෂලයන්ම තරඟකාරී සහ අභිලයෝගාත්මක වනු ඇත.අනාගත ලේ ියරසාර වර්ධනය සඳහා  අප සමාගම 

ලවලළඳලප්ළ තුළ ශක්ියමත් ස්ථාවරයක සටින අතර, පවියන ආර්ථික සහ නියාමන අභිලයෝගයන් අඛණ්ඩව අපලේ 

වයාපාර ලමලහයුේ වලට බලපෑමක් ඇිය කරන නමුත් ඒ ිදයල්ල අභිභවා යාමට අප ලහ්ඳින් සූදානේ වී ඇත. 

සමාගවේ ලභාදයිත්ෙය ෙර්ධනය කරගැනීවේ අරමුණින් නිරන්තරවයන්  වෙවළඳවපොළ පිළිබද දැනුම 

උපවයෝගිවකොටවගන නිෂ්පාදන මිශ%ය ප්ර ස්ථ  මට්ටමකට වගන එන්වනමු. ලත්රතුරු තාක්ෂණ යටිතල පහසුකේ 

ශක්ියමත් කිරීම සඳහා වන උත්සාහයන් සහ පාරිලභෝගිකයන්ට  නව උපකරණ සහ නව අත්දැකීේ හඳුන්වා දීම තුළ 

අපලේ වයාපාර ගියකත්වයන් සේපූර්ණ පරිෙර්තනයකට භාෙනය වනු ඇති බෙ මාවේ වි ්ොසයයි .  

 

 

දීප්ති වලොකුආරච්චි 

කළමනාකාර අධHක්ෂ/ ප්රධාන විධායක නිලධාරී        
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HNB weIqjrkaia PLC
uQ,H ;;Aj m%ldYh

foieïn¾ 31 oskg" 2017 2016 2017 2016

re' ~000 re' ~000 re' ~000 re' ~000
j;alï

foam<" msßh; yd WmlrK 169,620         161,362         119,078         112,151         

wiamDIH j;alï 57,841           60,882           57,841           60,882           

ú,ïNS; nÿ j;alï 64,098           52,922           -                -                

uQ,H wdfhdaPk 15,054,910    11,544,575    12,741,015    9,642,596      

wdfhdaPk - mßmd,s; iud.u -                -                1,150,000      1,150,000      

PSú; rlaIK ysïhkag oS we;s Kh 162,285         120,441         162,285         120,441         

,eìh hq;= m%;s rlaIK 569,778         494,726         65,010           54,814           

,eìh hq;= rlaIK jdßl 786,319         623,294         7,488             6,805             

fjk;a j;alï 1,036,846      770,674         764,256         575,676         

rlaIK .súiqï ) ú,ïNS; úhoï 105,287         74,951           -                -                

uqo,a iy uqo,a iudk;d 641,950         625,527         352,307         476,572         

uq¿ j;alï 18,648,934    14,529,354    15,419,280    12,199,937    

ysïlre m%d.aOkh iy j.lSï
uõ iud.fï uq¿ ysïlre m%d.AOkh
m%ldYs; m%d.AOkh 1,171,875      1,171,875      1,171,875      1,171,875      

r|jd.;a bmhSï 2,381,427      1,721,675      2,373,601      1,897,936      

úlsKSu i|yd j¾.SlrKh lrk ,o wdfhdackhkays ixÑ; 30,685           (7,152)            17,415           (1,465)            

fjk;a ixÑ; (10,760)          1,790             (9,884)            (1,886)            

PSú; rlaIK ysïhkaf.A wdodhï ixÑ;h 223,272         (191,131)        223,272         (191,131)        

uõ iud.fï uq¿ ysïlre m%d.AOkh 3,796,499      2,697,057      3,776,279      2,875,329      

md,khg k;=fkdjk whs;sh -                -                -                -                

uq¿ ysïlre m%d.AOkh 3,796,499      2,697,057      3,776,279      2,875,329      

j.lSï
rlaIK m%;smdok - PSú; rlaIK 10,915,858    8,747,856      10,915,858    8,747,856      

rlaIK m%;smdok - idudkH rlaIK 2,384,906      1,921,567      -                -                

fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï 126,083         90,433           73,875           50,883           

j¾;udk n¥ j.lSu 34,598           3,300             -                -                

f.úh hq;= m%;s rlaIK 353,042         287,895         90,650           39,395           

fjk;a j.lSï 896,288         781,246         529,862         486,474         

nexl= whsrdj 141,660         -                32,756           -                

uq¿ j.lSï 14,852,435    11,832,297    11,643,001    9,324,608      

uq¿ ysïlre m%d.AOkh  iy j.lSï 18,648,934    14,529,354    15,419,280    12,199,937    

by; uQ,H ;;aj m%ldYh" jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 258 yS we;s ú.Kkh lrk ,o uQ,H ;;aj m%ldYfha mÍj¾;khla muKs'

iuqyh iud.u
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HNB weIqjrkaia PLC
,dNd,dN yd fjk;A úia;SrK wdodhï m%ldYh

foieïn¾ 31 ka wjika jQ j¾Ih i|yd" 2017 2016 2017 2016 iuqyh iud.u 
re' ~000 re' ~000 re' ~000 re' ~000 ] ]

o< f,ALk.; rlaIK jdßl 7,821,468     6,656,694     3,963,642     3,554,078     17            12            

m%;s rlaIlhkag leml< jdßl (1,100,573)   (877,713)      (189,093)      (159,050)      25            19            

Y=oaO f,aLk.; rlaIK jdßl 6,720,895     5,778,981     3,774,549     3,395,028     16            11            

fkdbmehQ rlaIK jdßlj, ixÑ;fha Y=oaO fjki (328,818)      (181,102)      -                -                82            -           

bmehQ Y=oaO rlaIK jdßl 6,392,077     5,597,879     3,774,549     3,395,028     14            11            

fjk;a wdodhï
fmd<S yd ,dNdxY wdodhu 1,693,191     1,180,085     1,442,073     987,959        43            46            

Wm,íê jQ Y=oaO ,dNh$^w,dNh& 33,128          (29,119)        28,789          (22,435)        214          228          

Y=oaO idOdrK w.h u; ,dNh$^w,dNh& 9,704            (6,461)          7,653            (7,793)          250          198          

.dia;= iy fldïia wdodhï 129,099        128,798        61,494          62,858          0.2           (2)             

fjk;a wdodhï 46,735          25,019          24,958          11,017          87            127          

uq¿ fjk;a wdodhï 1,911,857     1,298,322     1,564,967     1,031,606     47            52            

Y=oaO wdodhu 8,303,934     6,896,201     5,339,516     4,426,634     20            21            

Y=oaO m%;s,dN" jkaos iy  úhoï
Y=oaO rlaIK m%;s,dN iy f.jQ jkaos (2,178,556)   (1,966,759)   (563,628)      (387,829)      11            45            

Y=oAO f.úhhq;= rlaIK jkaosj, fjki (114,850)      19,114          (11,923)        (13,848)        (701)         (14)           

PSú; rlaIK ixÑ;fha .súiqï.; j.lSïyS fjki (2,166,427)   (1,708,285)   (2,166,427)   (1,708,285)   27            27            

fjk;a fufyhqï iy mßmd,k úhoï (1,839,018)   (1,572,964)   (1,018,770)   (886,845)      17            15            

m%drlaIK iy Y=oaO w;Am;Alr.ekSfï úhoï (1,028,872)   (922,881)      (822,715)      (748,051)      11            10            

fjk;a rlaIK wod< úhoï (49,184)        (38,905)        (30,388)        (25,134)        26            21            

uq¿ m%;s,dN" jkaos iy úhoï (7,376,907)   (6,190,680)   (4,613,851)   (3,769,992)   19            22            

n¥ fmr ,dNh 927,027        705,521        725,665        656,642        31            11            

wdodhï n¥ úhoï (17,275)        (58,108)        -                (56,512)        (70)           (100)         

j¾Ih i|yd jQ ,dNh 909,752        647,413        725,665        600,130        41            21            

fjk;a úia;SrK wdodhï"^nÿ miq&
,dNd,dN ioyd kej; j¾.SlrKh lrk ,o  fydA j¾.SlrKh úhyels whs;u
 - úlsKSu i|yd j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki 489,495        (153,476)      461,179        (147,913)      419          412          

 - wdodhï m%ldYhg udre lrk ,o  Wm,íê jq ,dNd,dN (30,485)        14,466          (27,896)        11,614          (311)         (340)         

 - PSú; rlaIK ysïhkaf.a wdodhï ixÑ;hg mjrk ,o úlsKSu i|yd
    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki (414,403)      134,781        (414,403)      134,781        (407)         (407)         

 - wdYs%; n¥ (6,770)          1,825            -                -                (471)         -           

,dNd,dN ioyd kej; j¾.SlrKh fkdjk whs;u
m%;sñkqï u; ,dN$^w,dN& - fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï (12,550)        2,883            (7,998)          153               (535)         (5,327)      

j¾Ih i|yd uq¿ fjk;a úia;SrK wdodhu ^nÿ miq& 25,287          479               10,882          (1,365)          5,179       897          

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu 935,039        647,892        736,547        598,765        44            23            

uq¿ ,dNh ( 
jHdmdrfha ysñlrejkag wdo< j¾Ifha uq¿ ,dNh 909,752        647,413        -                -                41            -

md,khg k;=fkdjk whs;sh -                -                -                -                - -

j¾Ifha uq¿ ,dNh 909,752        647,413        -                -                41            -           

uq¿ úia;SrK wdodhu (

jHdmdrfha ysñlrejkag wdo< j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu 935,039        647,892        -                -                44            -           

md,khg k;=fkdjk whs;sh -                -                -                -                -           -           

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu 935,039        647,892        -                -                44            -           

fldgil bmhSu

fldgil bmhSu - uQ,sl ^re'& 18.20            12.95            14.51            12.00            41            21            

fldgil ,dNdxYh ^re'& -                -                6.00              5.00              -           20            

by; ,dNd,dN yd fjk;A úia;SrK wdodhï m%ldYh" jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 259 yS  ú.Kkh lrk ,o ,dNd,dN yd fjk;A úia;SrK wdodhï m%ldYfha mÍj¾;khla muKs'

iud.u fjkiiuqyh
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HNB weIqjrkai a PLC

ysñlï fjkiaùfï m%ldYh - iuQyh

2017 foieïnr® 31 ka wjika jq jr®Ih i|yd" m%ldYs; r|jd.;a wf,ú ixÑ; fjk;a ixÑ; cSú; rÌK uq¿

m%d.aOkh bmehSï ysñhkaf.a ysñlï

wdodhï ixÑ;h

re' a000 re' a000 re' a000 re' a000 re' a000 re' a000

2016 ckjdrs 01 oskg fYaIh 1,171,875        1,174,262        (4,748)             (1,093)             (56,350)           2,283,946        

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu

 - j¾Ih i|yd jQ ,dNh -                  647,413          -                  -                  -                  647,413           

fjk;a úia;SrK wdodhï"^nÿ miq&

 - úlsKSu i|yd j¾.SlrKh l< uQ,H wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                  -                  (137,185)         -                  -                  (137,185)         

 - ýú; rlaIK ysïhkaf.a ixÑ;hg mjrk ,o úlsKSu i|yd

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                  -                  134,781           -                  -                  134,781           

 - m%;sñkqï u; ,dN - fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï -                  -                  -                  2,883               -                  2,883               

j¾Ih i|yd uq¿ fjk;a úia;SrK wdodhu -                  -                  (2,404)             2,883               -                  479                  

j¾Ih i|yd uq¿ úia;SrK wdodhu -                  647,413          (2,404)             2,883               -                  647,892           

ýú; rlaIK ysïhkaf.a ixÑ;hg mjrk ,o úlsKSu i|yd

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                  -                  -                  -                  (134,781)         (134,781)         

ysñlrejka iuÕ isÿjq" ialkaOfha iDPQju igyka lrk ,o .kqfokq

 - jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o fnodyerSï

 - 2015 jr®Ih i|yd jq ,dNdxY f.ùï -                  (100,000)         -                  -                  -                  (100,000)         

   jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o uq¿ fnodyerSï -                  (100,000)         -                  -                  (134,781)         (234,781)         

2016 foieïnr® 31 oskg fYaIh 1,171,875        1,721,675        (7,152)             1,790               (191,131)         2,697,057        

2017 ckjdrs 01 oskg fYaIh 1,171,875        1,721,675        (7,152)             1,790               (191,131)         2,697,057        

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu

j¾Ih i|yd jQ ,dNh -                  909,752          -                  -                  -                  909,752           

fjk;a úia;SrK wdodhï"^nÿ miq&

 - úlsKSu i|yd j¾.SlrKh l< uQ,H wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                  -                  452,240           -                  -                  452,240           

 - ýú; rlaIK ysïhkaf.a ixÑ;hg mjrk ,o úlsKSu i|yd

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                  -                  (414,403)         -                  -                  (414,403)         

 - m%;sñkqï u; w,dN - fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï -                  -                  -                  (12,550)           -                  (12,550)           

j¾Ih i|yd uq¿ fjk;a úia;SrK wdodhu -                  -                  37,837             (12,550)           -                  25,287             

j¾Ih i|yd uq¿ úia;SrK wdodhu -                  909,752          37,837             (12,550)           -                  935,039           

ýú; rlaIK ysïhkaf.a ixÑ; අරමුදලට mjrk ,o úlsKSu i|yd

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                  -                  -                  -                  414,403           414,403           

ysñlrejka iuÕ isÿjq" ialkaOfha iDPQju igyka lrk ,o .kqfokq

jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o fnodyerSï

2016 jr®Ih i|yd jq ,dNdxY f.ùï -                  (250,000)         -                  -                  -                  (250,000)         

jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o uq¿ fnodyerSï -                  (250,000)         -                  -                  414,403           164,403           

2017 foieïnr® 31 oskg fYaIh 1,171,875        2,381,427        30,685             (10,760)           223,272           3,796,499        

by; ysñlï fjkiaùfï m%ldYh - iuQyh " jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 260 yS we;s ú.Kkh lrk ,o ysñlï fjkiaùfï m%ldYfha mÍj¾;khla muKs'

15



HNB weIqjrkaia PLC

ysñlï fjkiaùfï m%ldYh - iud.u

2017 foieïnr® 31 ka wjika jq jr®Ih i|yd" m%ldYs; r|jd.;a wf,ú ixÑ; fjk;a ixÑ; cSú; rÌK uq¿

m%d.aOkh bmehSï ysñhkaf.a ysñlï

wdodhï ixÑ;h

re' a000 re' a000 re' a000 re' a000 re' a000 re' a000

2016 ckjdrs 01 oskg fYaIh 1,171,875     1,397,806     53                 (2,039)           (56,350)         2,511,345     

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu

j¾Ih i|yd jQ ,dNh -                600,130        -                -                -                600,130        

j¾Ih i|yd jQ fjk;a úia;SrK wdodhï"^nÿ miq&

 - úlsKSu i|yd j¾.SlrKh l< uQ,H wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                -                (136,299)       -                -                (136,299)       

 - ýú; rlaIK ysïhkaf.a ixÑ;hg mjrk ,o úlsKSu i|yd

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                -                134,781        -                -                134,781        

 - m%;sñkqï u; ,dN - fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï -                -                -                153               -                153               

j¾Ih i|yd uq¿ fjk;a úia;SrK wdodhu -                -                (1,518)           153               -                (1,365)           

j¾Ih i|yd uq¿ úia;SrK wdodhu -                600,130        (1,518)           153               -                598,765        

ýú; rlaIK ysïhkaf.a ixÑ; wruqo,g mjrk ,o úlsKSu i|yd

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                -                -                -                (134,781)       (134,781)       

ysñlrejka iuÕ isÿjq" ialkaOfha iDPQju igyka lrk ,o .kqfokq

jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o fnodyerSï

2015 jr®Ih i|yd jq ,dNdxY f.ùï -                (100,000)       -                -                -                (100,000)       

jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o uq¿ fnodyerSï -                (100,000)       -                -                (134,781)       (234,781)       

2016 foieïnr® 31 oskg fYaIh 1,171,875     1,897,936     (1,465)           (1,886)           (191,131)       2,875,329     

2017 ckjdrs 01 oskg fYaIh 1,171,875     1,897,936     (1,465)           (1,886)           (191,131)       2,875,329     

j¾Ifha uq¿ úia;SrK wdodhu

j¾Ih i|yd jQ ,dNh -                725,665        -                -                -                725,665        

fjk;a úia;SrK wdodhï"^nÿ miq&

 - úlsKSu i|yd j¾.SlrKh l< uQ,H wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                -                433,283        -                -                433,283        

 - ýú; rlaIK ysïhkaf.a ixÑ;hg mjrk ,o úlsKSu i|yd

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                -                (414,403)       -                -                (414,403)       

 - m%;sñkqï u; w,dN - fiajl m%;s,dN i|yd fjkalsßï -                -                -                (7,998)           -                (7,998)           

j¾Ih i|yd uq¿ fjk;a úia;SrK wdodhu -                -                18,880          (7,998)           -                10,882          

j¾Ih i|yd uq¿ úia;SrK wdodhu -                725,665        18,880          (7,998)           -                736,547        

ýú; rlaIK ysïhkaf.a ixÑ; අරමුදලට mjrk ,o úlsKSu i|yd

    j¾.SlrKh l< wdfhdackhkays Y=oaO idOdrK w.fha fjki -                -                -                -                414,403        414,403        

ysñlrejka iuÕ isÿjq" ialkaOfha iDPQju igyka lrk ,o .kqfokq

jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o fnodyerSï

2016 jr®Ih i|yd jq ,dNdxY  f.ùï -                (250,000)       -                -                -                (250,000)       

jHdmdrfha ysñlrejkag lrk ,o uq¿ fnodyerSï -                (250,000)       -                -                414,403        164,403        

2017 foieïnr® 31 oskg fYaIh 1,171,875     2,373,601     17,415          (9,884)           223,272        3,776,279     

by; ysñlï fjkiaùfï m%ldYh - iud.u" jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 261 yS we;s ú.Kkh lrk ,o ysñlï fjkiaùfï m%ldYfha mÍj¾;khla muKs'
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HNB weIqjrkai a PLC

uqo,a m%jdy m%ldYh

foieïnr® 31 ka wjika jq jr®Ih i|yd" 2017 2016 2017 2016

re' ~000 re' ~000 re' ~000 re' ~000

fufyhqï Ÿ%hdldrlï i|yd ,o uqo,a m%jdy

nÿ fmr ,dNh 927,027       705,521       725,665       656,642       

.e,mSï(

fmd<S wdodhu (1,684,689)   (1,166,369)   (1,435,151)   (976,943)      

,dNdxY wdodhu (8,502)          (13,716)        (6,922)          (11,016)        

wiamDIH j;alï l%udÌh 18,937         20,107         18,937         20,107         

foam, msrsh; yd WmlrK ක්ෂය 51,770         44,878         36,142         31,708         

fiajl m%;s,dN i|yd fjka lsrSï 30,540         24,142         18,028         13,984         

Wm,íê jQ Y=oaO ^,dN&$w,dN (33,128)        29,119         (28,789)        22,435         

Y=oaO idOdrK w.h u; ^,dN&$w,dN (9,704)          6,461           (7,653)          7,793           

foam, msrsh; yd WmlrK úl=Kqï ^,dN&$w,dN (5,584)          3,763           (5,934)          2,592           

(713,333)      (346,094)      (685,677)      (232,698)      

fufyhqï j;alï j, Y=oaO fjki ^අ& (548,793)      (787,055)      (241,501)      (130,454)      

fufyhqï j.lSï j, Y=oaO fjki ^ආ& 2,796,294    2,447,424    2,262,645    1,806,015    

fufyhqï Ÿ%hdldrlï i|yd ,o uqo,a m%jdy 1,534,168    1,314,275    1,335,467    1,442,863    

f.jQ mdrsf;daYslh (7,440)          (11,827)        (3,397)          (8,156)          

wd¾AÓl fiajd .diA;= (16,919)        (10,250)        -               -               

fufyhqï Ÿ%hdldrlï ;=,ska cks; jQ Y=oaO uqo,a m%jdy 1,509,809    1,292,198    1,332,070    1,434,707    

wdfhdack Ÿ%hdldrlï i|yd ,o uqo,a m%jdy

wdfhdack iq/l=ï Y=oaO ñ,oS .ekqï (2,767,527)   (1,937,075)   (2,425,152)   (1,920,005)   

,o fmd<S 1,443,722    1,079,377    1,231,609    880,938       

,o ,dNdxY 9,100           13,625         7,483           10,858         

wiamDIH j;alï ñ,oS .ekqï (15,896)        (35,804)        (15,896)        (35,804)        

foam, msrsh; yd WmlrK ñ,oS .ekqï (64,943)        (75,393)        (46,196)        (53,895)        

foam, msrsh; yd WmlrK úl=Kqï i|yd ,o uqo,a 10,498         1,670           9,061           1,551           

wdfhdack Ÿ%hdldrlï i|yd fhdod .;a Y=oaO uqo,a m%jdy (1,385,046)   (953,600)      (1,239,091)   (1,116,357)   

uQ,H Ÿ%hdldrlï i|yd ,o uqo,a m%jdy

,dNdxY f.ùï (250,000)      (100,000)      (250,000)      (100,000)      

uQ,H Ÿ%hdldrlï i|yd fhdod .;a Y=oaO uqo,a m%jdy (250,000)      (100,000)      (250,000)      (100,000)      

uqo,a iy uqo,a j,g iudk j;alï j, Y=oaO ^wvqùu&$jeäùu (125,237)      238,598       (157,021)      218,350       

jir uq, uqo,a iy uqo,a j,g iudk j;alï 625,527       386,929       476,572       258,222       

jir wjidkfha uqo,a iy uqo,a j,g iudk j;alï 500,290       625,527       319,551       476,572       

uqo,a m%jdy m%ldYh ms<sn| igyka

^w& fufyhqï j;alï j, fjki

    ú,ïNS; úhoï j, jeä ùï (30,336)        (9,016)          -               -               

    cSú; rÌK ysñhkag oS we;s Kh j, jeä ùï (41,844)        (27,949)        (41,844)        (27,949)        

    ,eìh hq;= m%;srÌK j, jeäùï (75,052)        (353,372)      (10,196)        (20,545)        

    ,eìh hq;= rÌK jdrslhkayS jeäùï (163,025)      (277,378)      (683)             (1,213)          

    uqˆ fjk;a j;alï jල jeäùï (238,536)      (119,340)      (188,778)      (80,747)        

fufyhqï j;alï j, Y=oaO fjki (548,793)      (787,055)      (241,501)      (130,454)      

^ආ& fufyhqï j.lSï j, fjki

    wfkl=;A j.lSï j, jeä ùï 99,806         175,356       43,388         63,391         

    rÌK m%;smdok ) cSú; rÌK jල jeä ùï 2,168,002    1,740,776    2,168,002    1,740,776    

    rÌK m%;smdok ) idudkH rÌK j, jeä ùï 463,339       375,302       -               -               

    f.úh hq;= m%;srÌK ) jeä ùï 65,147         155,990       51,255         1,848           

fufyhqï j.lSï j, Y=oaO fjki 2,796,294    2,447,424    2,262,645    1,806,015    

by; uqo,a m%jdy m%ldYh" jd¾Isl jd¾;dfõ msgq wxl 262 yS we;s ú.Kkh lrk ,o uqo,a m%jdy m%ldYfha mÍj¾;khla muKs'

iuqyh iud.u
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