
PRESS RELEASE  
आर्थिक निकाल – आर्थिक वर्ि 21 मधील पनिली निमािी, स्टँडअलोि व कन्सॉनलडेटेड निकाल  

 

ठळक वनैिष्ट्य:े 

  

स्टँडअलोि: 

महििंद्रा फायिान्सची ग्रािकसिंख्या 6.9 दिलक्षहूि अनधक झाली 

एयूएम 81,000 कोटी रुपयािंहूि अनधक, 14% वाढ 

आर्थिक वर्ि 21 मधील पनिल्या निमािीिील उत्पन्न 2,655 कोटी रुपये, 10% वाढ 

आर्थिक वर्ि 21 मधील पनिल्या निमािीिील करपूवि िफा 208 कोटी रुपये, 98% वाढ 

आर्थिक वर्ि 21 मधील पनिल्या निमािीिील करोत्तर िफा 156 कोटी रुपये, 129% वाढ 
 

म िंबई, ज ल ै18, 2020: महििंद्रा अँड महििंद्रा फफिानन्िअल सर््ििसेस नलनमटेड (महििंद्रा फायिान्स) या ग्रामीण व 

निम-ििरी भागाि नवत्तीय सेवा दणेाऱ्या आघाडीच्या किं पिीच्या सिंचालक मिंडळािे जिू 30, 2020 पयंिच्या 

निमािीिील ऑनडटपूवि आर्थिक निकाल आज जािीर केले आििे. 
  

आर्थिक वर्ि 21 मधील पनिल्या निमािीिील स्टडँअलोि निकाल 
  

जूि 30, 2020 पयंिच्या निमािीि एकूण उत्पन्न 10% वाढूि 2,655 कोटी रुपये झाले, िर अगोदरच्या वर्ी 

याच कालावधीि ि े2,413 कोटी रुपये िोि.े जूि 30, 2020 पयंिच्या निमािीि करपूवि िफा (पीबीटी) 

208 कोटी रुपये िोिा, िर अगोदरच्या वर्ी याच कालावधीि 105 कोटी रुपये िोिा, त्याि 98% वाढ झाली. 

जूि 30, 2020 पयंिच्या निमािीि करोत्तर िफा (पीएटी) 156 कोटी रुपये िोिा, िर अगोदरच्या वर्ी याच 

कालावधीि 68 कोटी रुपये िोिा, त्याि 129% वाढ झाली. 
  

मॅन्य लाइफ अॅसेट मॅिजेमेंट (हसिंगापूर) प्रा. नल. (मॅन्य लाइफ) बरोबरच्या 51:49 सिंय क्त भागीदारी कराराचा 

भाग म्िणिू, महििंद्रा अॅसेट मॅिजेमेंट किं पिी प्राय्िटे नलनमटेड (एमएएमसीपीएल) या आमच्या उपकिंपिीिील 

ग िंिवण कीचा 7% नवकल्यािे झालले्या 6 कोटी रुपये भािंडवली िफ्याच्या स्वरूपािील अपवादात्मक घटकाचा 

पीबीटीमध्ये समावेि आि.े 
  

आर्थिक वर्ि 21 मधील पनिल्या निमािीिील कन्सॉनलडटेेड निकाल 
  

जूि 30, 2020 पयंिच्या निमािीि एकूण उत्पन्न 8% वाढूि 3,069 कोटी रुपये झाले, िर अगोदरच्या वर्ी 

याच कालावधीि ि े2,838 कोटी रुपये िोि.े जूि 30, 2020 पयंिच्या निमािीि करपूवि िफा (पीबीटी) 

504 कोटी रुपये िोिा, िर अगोदरच्या वर्ी याच कालावधीि 160 कोटी रुपये िोिा, त्याि 215% वाढ 

झाली. जूि 30, 2020 पयंिच्या निमािीि करोत्तर िफा (पीएटी) 432 कोटी रुपये िोिा, िर अगोदरच्या 

वर्ी याच कालावधीि 108 कोटी रुपये िोिा, त्याि 300% वाढ झाली. 
  

मॅन्य लाइफ अॅसेट मॅिजेमेंट (हसिंगापूर) प्रा. नल. (मॅन्य लाइफ) बरोबरच्या सिंय क्त भागीदारीि सार, महििंद्रा अॅसेट 

मॅिजेमेंट किं पिी प्राय्िटे नलनमटेड (एमएएमसीपीएल) व महििंद्रा ट्रस्टी किं पिी प्राय्िटे नलनमटेड (एमटीसीपीएल) 

या उपकिं पन्यािंिील 49% स्टेक डायल्य ििििंिर कायम ठेवलले्या 51% निश्शश्शयाच्या योग्य मलू्यािंकिाि सार िफा व 

िोटा स्टेटमेंटमध्ये फदल्याि सार, 229 कोटी रुपये भािंडवली िफ्याच्या स्वरूपािील अपवादात्मक घटकाचा 

पीबीटीमध्ये समावेि आि.े 
  

कोनवड-19 मिमारीम ळे निमािण िोऊ िकणारी आ्िािात्मक पररनस्थिी नवचाराि घऊेि किंपिीिे मिॅेजमेंट 

ओ्िरलेचा समावेि केला. त्याििू, इम्पेअरमेंट लॉस अलाउन्समधील स्थलू आर्थिक अिंदाजािील घट नवचाराि 

घेण्याि आली आनण त्याि सार स्टँडअलोि फफिानन्िअल स्टटेमेंटमध्ये 477 कोटी रुपये (करपूवि) आनण जिू 30, 

2020 पयंिच्या निमािीसाठीच्या कन्सॉनलडटेेड स्टँडअलोि फफिानन्िअल स्टेटमेंटमध्ये 664 कोटी रुपये (करपूवि) 

समानवष्ट करण्याि आले. 
  

ऑपरेिन्स 



  

जूि 30, 2020 पयंिच्या कालावधीि, किं पिीची ग्रािकसिंख्या 6.9 दिलक्षहूि अनधक झाली. 
 

कोनवड-19 मिामारीचा उद्रके, त्याम ळे लागू करण्याि आलले ेलॉकडाउि याम ळे दिेािील अथिकारण मिंदावले 

आि.े याचा पररणाम िोऊि किं पिीची सवि िाखा कायािलये, व्यवसाय व ररक्िरी टचपॉइिंट बिंद करण्याि आले 

आििे. माचि 2020 मधील िेवटच्या आठवड्यापासूि फफल्ड ऑपरेिि पूणििः थािंबले िोिे. म ेमनिन्याच्या 

मध्यामध्ये किं पिीचे कायि िळूिळू स रू करण्याि आले आनण जिू 30, 2020 पयंि किं पिीिे भारिभरािील 1100 

कायािलयािंमधील ऑपरेिि पवूिवि स रू केले िोिे.  
  

जूि 30, 2020 पयंिच्या निमािीि, फायिान्स करण्याि आलेल्या मालमत्तािंचे एकूण मूल्य 3,489 कोटी रुपये 

िोि.े किं पिीिे आपल्या प्रम ख उत्पादिािंच्या बाबिीि बाजारनिस्सा कायम राखला आि,े परिंि  लॉकडाउिििंिर 

नवक्रीमध्ये घट झाल्यािे नविरणामध्ये घसरण झाली आि.े  
  

मिामारीििंिरच्या कालावधीमध्ये बाजारपेठेमध्ये िवे बदल िोि असल्याचे व त्याि सार बाजारपेठ िवी भरारी 

घेण्यासाठी सज्ज असल्याचे फदसूि येि आि.े आगामी काळामध्ये प्री-ओन्ड वाििे, कृर्ी क्षते्रासाठी यिंत्रसामग्री 

(ट्रॅक्टर) व लिाि वाििे यािंसाठी मागणी व फायिाहन्सिंग यामध्ये वाढ िोईल, अिी अपेक्षा आि.े ग्रामीण आनण 

निम-ििरी रठकाणी नडनजटल स नवधा असणाऱ्या कजिसेवा व सिंकलि यामध्ये वाढ िोईल, अिीिी किं पिीची अपेक्षा 

आि.े  
  

भारिीय ररझ्िि बँकेिे 27 माचि 2020 रोजी मॉरेटोररअम धोरणाबद्दल, 17 एनप्रल 2020 रोजी व 23 म े

2020 रोजी ‘कोनवड-19 – रेग्य लेटरी पॅकेज’बद्दल जारी केलेल्या मागिदििक ित्तवािंि सार, किं पिीिे 01 माचि 

2020 व 31 ऑगस्ट 2020 या कालावधीिील इन्स्टॉलमेंट भरण्याबाबि सवि पात्र कजिदारािंिा सिा मनििे 

मॉरेटोररअम मान्य केले आि.े 
  

ईएआयसाठी मॉरेटोररअम घेिलले्या जवळजवळ 75% ग्रािकािंम ळे पनिल्या निमािीि किं पिीच्या दिैिंफदि कॅिफ्लोवर 

पररणाम झाला आि.े जूि 2020 या मनिन्याच्या मध्यापासूि सिंकलिामध्ये झपायािे वाढ िोिे आि.े मॉरेटोररअम 

घेिलेले अिेक ग्रािक िप्ता भरण्याच्या त्यािंच्या म दिीच्या आधी पैसे भरू लागले आििे. या निमािीच्या दरम्याि, 

मॉरेटोररअम घेिलेल्या अिंदाजे 40% ग्रािकािंिी िप्ता भरण्यास स रुवाि केली आि.े  
  

नवनिष्ट प्रदिे, नवनिष्ट श्रेणी व नवनिष्ट उत्पादिे या बाबिीि सिंकलिामध्ये स धारणा िोि असल्याचे किं पिीचे 

निरीक्षण आि.े आगामी कालावधीमध्ये किंपिीच्या कामनगरीमध्ये स धारणा िोईल, अिी किं पिीची अपके्षा आि ेआनण 

मॉरेटोररअम कालावधी सिंपल्यावर किं पिीचे कायि पवूिपदावर येईल, असे किंपिीला वाटिे. 
  

lnd AS मधील एक्स्पेक्टेड के्रनडट लॉसि सार (ईसीएल) इम्पअेरमेंट प्रोन्िजहििंग करण्याि आली आि.े त्यामध्ये 

िीि स्िरािंमध्ये प्रोन्िजहििंगची गरज भासिे. जूि 30, 2020 पयंिच्या कालावधीि, ग्रॉस स्टेज 3 पािळी 

9.19% िोिी, िर अगोदरच्या वर्ाििील याच कालावधीि िी 8.17% िोिी. जूि 30, 2020 पयंिच्या 

कालावधीि, िेट स्टजे 3 पािळी 5.72% िोिी, िर अगोदरच्या वर्ाििील याच कालावधीि िी 6.27% िोिी. 

जूि 30, 2020 पयंिच्या कालावधीि, स्टेज 3 प्रोन्िजहििंग क्िरेज रेश्शयो 40.1% िोिा, िर अगोदरच्या 

वर्ाििील याच कालावधीि 24.9% िोिा. भारिीय ररझ्िि बकेँिे जारी केलले्या मागिदििक ित्तवािंचे पालि किं पिीिे 

केललेे आि ेआनण किंपिी अनधक प्रोन्िजि करि आि.े  
 

किं पिीिे निरनिराळे कॉस्ट रॅििलायझिेि उपाय िािी घिेले आििे आनण भनवष्ट्याि त्याचा फायदा िोईल, अिी 

किं पिीला अपके्षा आि.े  
 

किं पिीच्या सिंचालक मिंडळािे सध्याच्या भागधारकािंिा राइट्स पद्धिीिे इफिटी िअेसि दणे्याच्या प्रस्िावाला मिंज री 

फदली असूि, िी रक्कम 3,500 कोटी रुपयािंहूि अनधक िसावी.  
 

जूि 30, 2020 पयंि, स्टँडअलोि अॅसेट्स अिंडर मिॅेजमेंट (एयूएम) 81,436 कोटी रुपये िोिी, िर 

अगोदरच्या वर्ाििील याच कालावधीि 71,406 कोटी रुपये िोिी, त्याि 14% वाढ झाली.  
 

किं पिीिे अनििय उत्तम भािंडवल पयािप्तिा राखली आि ेआनण व्यवसाय चालवण्यासाठी किं पिीकड ेप रेसे भािंडवल व 

नवत्तीय सिंसाधिे आििे.  
 



किं पिीचे भािंडवल व कजि यािंची नस्थिी सक्षम आि ेआनण एएलएम नस्थिीिी सिंि नलि आि.े  
  

उपकिं पन्या 
  

महििंद्रा इन्ि रन्स ब्रोकसि नलनमटेड (एमआयबीएल)  
  

जूि 30, 2020 पयंिच्या निमािीि, एमआयबीएलिे 41.2 कोटी रुपये उत्पन्न नमळवले. अगोदरच्या वर्ाििील 

याच निमािीिील 79.6 कोटी रुपयािंच्या ि लििे त्याि 48% घट झाली. जूि 30, 2020 पयंिच्या निमािीि, 

करपूवि िफा (पीबीटी) 2.7 कोटी रुपये नमळाला. अगोदरच्या वर्ाििील याच निमािीिील 8.8 कोटी रुपयािंच्या 

ि लििे त्याि 69% घट झाली. जूि 30, 2020 पयंिच्या निमािीि, करोत्तर िफा (पीएटी) 2.0 कोटी रुपये 

नमळाला. अगोदरच्या वर्ाििील याच निमािीिील 6.2 कोटी रुपयािंच्या ि लििे त्याि 68% घट झाली. 
  

महििंद्रा रुरल िौहसिंग फायिान्स नलनमटेड (एमआरएचएफएल)  
  

जूि 30, 2020 पयंिच्या निमािीि, एमआरएचएफएलि े385.2 कोटी रुपये उत्पन्न नमळवले. अगोदरच्या 

वर्ाििील याच निमािीिील 363.1 कोटी रुपयािंच्या ि लििे त्याि 6% वाढ झाली. जूि 30, 2020 पयंिच्या 

निमािीि, करपूवि िफा (पीबीटी) 56.7 कोटी रुपये नमळाला. अगोदरच्या वर्ाििील याच निमािीिील 41.1 

कोटी रुपयािंच्या ि लिेि त्याि 38% वाढ झाली. जूि 30, 2020 पयंिच्या निमािीि, करोत्तर िफा (पीएटी) 

47.7 कोटी रुपये नमळाला. अगोदरच्या वर्ाििील याच निमािीिील 28.8 कोटी रुपयािंच्या ि लिेि त्याि 66% 

वाढ झाली. कोनवड-19 मिामारीम ळे निमािण िोऊ िकणारी पररनस्थिी िािाळण्यासाठी किं पिीिे चालू निमािीि 

मॅिजेमेंट ओ्िरलमे ळे 187.7 कोटी रुपयािंच्या (करपूवि) प्रोन्िजिचा नवचार केला आि.े  
  

महििंद्रा मनॅ्य लाइफ इन््िसे्टमेंट मिॅजेमेंट प्राय्िटे नलनमटेड (एमएमआयएमपीएल) 
  

जूि 30, 2020 पयंिच्या निमािीि, एमएमआयएमपीएलि े6.35 कोटी रुपये एकूण उत्पन्न नमळवले. 

अगोदरच्या वर्ाििील याच निमािीि िे 4.14 कोटी रुपये िोि.े किं पिीला 5.42 कोटी रुपये िोटा झाला. या 

ि लििे अगोदरच्या वर्ाििील याच निमािीि 8.56 कोटी रुपये िोटा झाला िोिा. जूि 30, 2020 पयंिच्या 

निमािीि, एमएमआयएमपीएलची 13 योजिािंमध्ये नमळूि अॅ्िरेज अॅसेट्स अिंडर मॅिजेमेंट (एयूएम) 4,708 कोटी 

रुपये िोिी. अगोदरच्या वर्ाििील याच निमािीच्या ि लििे त्याि 5% घट झाली. या अॅसेटपैकी, किं पिीिे जिू 

30, 2020 पयंिच्या निमािीि 1,620 कोटी रुपये सरासरी इफिटी अॅसेटची िोंद केली. या ि लििे ि ेप्रमाण 

अगोदरच्या वर्ाििील याच निमािीि 1,513 कोटी रुपये िोिे. 
  

महििंद्रा मनॅ्य लाइफ ट्रस्टी प्राय्िटे नलनमटेड (एमएमटीपीएल) 
  

जूि 30, 2020 पयंिच्या निमािीि, एमएमटीपीएलि े0.05 कोटी रुपये एकूण उत्पन्न नमळवले. अगोदरच्या 

वर्ाििील याच निमािीि िे 0.05 कोटी रुपये इिकेच िोि.े किं पिीला 0.07 कोटी रुपये िोटा झाला. या 

ि लििे, अगोदरच्या वर्ाििील याच निमािीि 0.04 कोटी रुपये िोटा झाला िोिा. 
  

महििंद्रा फायिान्स यएूसए, एलएलसी (एमएफयएूसए) 
  

जूि 30, 2020 पयंिच्या निमािीि, एमएफयूएसएि े16.4 दिलक्ष डॉलर उत्पन्न नमळवले. अगोदरच्या 

वर्ाििील याच निमािीि िे 17.5 दिलक्ष डॉलर िोि,े त्याि 6% घट झाली. जूि 30, 2020 पयंिच्या 

निमािीि करपूवि िफा (पीबीटी) 5.7 दिलक्ष डॉलर नमळाला, िर अगोदरच्या वर्ाििील याच निमािीि 4.9 

दिलक्ष डॉलर नमळाला िोिा, त्याि 16% वाढ झाली. जूि 30, 2020 पयंिच्या निमािीि करोत्तर िफा 

(पीएटी) 4.3 दिलक्ष डॉलर नमळाला, िर अगोदरच्या वर्ाििील याच निमािीि 3.7 िोिा, त्याि 16% वाढ 

झाली. 
  

आयनडयल फायिान्स नल. (आयएफएल) 
  

जूि 30, 2020 पयंिच्या निमािीि, आयएफएलि े216.0 दिलक्ष एलकेआर उत्पन्न नमळवले. अगोदरच्या 

वर्ाििील याच निमािीि िे 219.9 दिलक्ष एलकेआर िोि,े त्याि 2% वाढ झाली. जूि 30, 2020 पयंिच्या 

निमािीि करपूवि िफा (पीबीटी) 37.6 दिलक्ष एलकेआर िोिा, िर अगोदरच्या वर्ाििील याच निमािीि 34.9 

एलकेआर िोिा, त्याि 8% वाढ झाली. जूि 30, 2020 पयंिच्या निमािीि करोत्तर िफा (पीएटी) 25.1 



दिलक्ष एलकेआर िोिा, िर अगोदरच्या वर्ाििील याच निमािीि 19.1 एलकेआर िोिा, त्याि 31% वाढ 

झाली. 
 


