யுனைடெட் ஓவர்சீஸ் பேங்க் லிமிடெட்
(சிங்கப்பூர் குடியரசில் நிறுவனமாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது)
நிறுவனப் பதிவு எண். 193500026Z
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தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிதி அறிக்கைகள்

முக்கியம்
பின் வரும் நிதித் தகவல்கள் 31 டிசம்பர் 2021-ல் முடிவடைந்த நிதியாண்டிற்கான வங்கி மற்றும் குழுமத்தின் நிதி அறிக்கைகளில்
(முழுமையான நிதி அறிக்கைகள்) உள்ள தகவல்களின் சுருக்கத்தை மட்டும் க�ொண்டிருக்கும். இந்த நிதித் தகவல்கள், வங்கி மற்றும்
குழுமத்தின்
முடிவுகளையும்
நடப்பு
விவகாரங்களையும்
குறித்த
முழுமையான
புரிதலுக்குத்
தேவையான
தகவல்களைக்
க�ொண்டிருக்கவில்லை. மேலும் தகவல்கள்பெற, தணிக்கை செய்யப்பட்ட முழு நிதி அறிக்கைகள், தணிக்கை செய்யப்பட்ட முழு நிதி
அறிக்கைகள் மீ தான சார்பற்ற-தணிக்கையாளரின் அறிக்கை ஆகியவற்றைக் கருத்தில் க�ொள்ளவேண்டும். அவை வங்கியின்
இணையத்தளமான www.uobgroup.com/investor-relations/financial/group-annual-reports.html-ல் கிடைக்கும்.
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அறிக்கை
நிதி
அறிக்கைகள்
மீ தான
தணிக்கை
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ஓவர்சீஸ்
லிமிடெட்
(வங்கி)of
மற்றும்
துணைBank
நிறுவனங்களின்
குழுமம்)
நிதி அறிக்கைகளை
நாங்கள்
We
have audited
theபேங்க்
financial
statements
Unitedஅதன்
Overseas
Limited (the(கூட்டாக,
Bank) and
its subsidiaries
(collectively,
the
31 டிசம்பர்
2021
அன்று முடிவடைந்த
தணிக்கை
# வரைsheets
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதில்
Group),
setசெய்துள்ளோம்.
out on pages அவை
# to #,பக்கம்
which#-லிருந்து
compriseபக்கம்
the balance
of the Bank and
the Group
as at
31 December
2021, the
நிதியாண்டிற்கான
வங்கி
குழுமத்தின்
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அறிக்கைகள்,
அறிக்கைகள்,
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அறிக்கைகள்,
income statements,
the மற்றும்
statements
of comprehensive
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statements
of changes
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of the Bank
and the
வங்கி
குழுமத்தின் cash
பங்குமுதலில்
உள்ள மாற்றங்களுக்கான
அறிக்கைகள்,
முடிவடைந்த
ஆண்டிற்கான
குழுமத்தின்
Group மற்றும்
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flow statement
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ended, and
notes to the
financial statements,
பணப்
புழக்க
அறிக்கைof
மற்றும்
முக்கிய
கணக்கியல்
க�ொள்கைகளின் சுருக்கம் உள்ளிட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகளுக்கு விளக்கமளிக்கும்
including
a summary
significant
accounting
policies.
தகவல்கள் ஆகியன க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements of the Group and the balance sheet, income statement,

எங்கள்
கருத்துப்படி,
உடனிருக்கும்
குழுமத்தின்
ஒருங்கிணைந்த
நிதிநிலை
வருவாய்
statement
of comprehensive
income
and statement
of changes in
equity ofஅறிக்கைகள்
the Bank, areமற்றும்
properlyஇருப்பு
drawn அறிக்கைகள்,
up in accordance
with
1967
அறிக்கைகள்,
வருவாய் அறிக்கைகள்,
பங்குமுதல்
மாற்றங்களின்
அறிக்கைகள்
நிறுவனச்
சட்டம்so
the provisionsவிரிவான
of the Companies
Act 1967 (theவங்கியின்
Act) and Singapore
Financial
Reporting
Standardsஆகியன
(International)
(SFRS(I)s)
as
கள்)financial
ஏற்பவும் position
31 டிசம்பர்
2021Bank
நிலவரப்படி,
(சட்டம்)
சிங்கப்பூர் நிதிநிலை
அறிக்கைத்
to give aவழங்கும்
true and விதிகளின்படியும்,
fair view of the consolidated
financial
position தரங்களுக்கு
of the Group(SFRS(I)
and the
of the
as at 31
குழுமம் மற்றும்
வங்கியின்
ஒருங்கிணைந்த
நிதி நிலைகள்
மற்றும்
அதே தேதியில்
முடிவடைந்த
ஆண்டுக்கான
குழுமம்
மற்றும்
December
2021 and
of the consolidated
financial
performance,
consolidated
changes
in equity and
consolidated
cash flows
of
வங்கியின்
நிதிச் performance
செயல்பாடு, குழுமத்தின்
ஒருங்கிணைந்த
பங்குமுதல்
மாற்றங்கள்
பணப்
the
Group,ஒருங்கிணைந்த
and of the financial
and changes
in equity of the
Bank for the
year endedமற்றும்
on thatஒருங்கிணைந்த
date.
புழக்கங்கள், வங்கியின் ஒருங்கிணைந்த பங்குமுதல் மாற்றங்கள் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த பணப் புழக்கங்கள் ஆகியவற்றைப் பற்றிய
உண்மையான
மற்றும் நியாயமான பார்வையைத் தரும் வகையிலும் முறையாக வழங்கப்பட்டுள்ளன.
Basis
for Opinion

We conducted our audit in accordance with Singapore Standards on Auditing (SSAs). Our responsibilities under those standards
கருத்துக்கான அடிப்படை
are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are
சிங்கப்பூர் தணிக்கைத்
தரங்களின்
(SSAs) அடிப்படையில்
நாங்கள்
தணிக்கையை
செய்துள்ளோம்.
அந்தத்
தரங்களின்
independent
of the Group
in accordance
with the Accounting
andஎங்களுடைய
Corporate Regulatory
Authority
(ACRA) Code
of Professional
அடிப்படையிலான
ப�ொறுப்புகள்andஎங்கள்
அறிக்கையின்
நிதி அறிக்கைகள்
பகுதியில்
செய்வதற்கான
Conduct and Ethicsஎங்களுடைய
for Public Accountants
Accounting
Entities (ACRA
Code) together
with theதணிக்கைச்
ethical requirements
that
தணிக்கையாளரின்
நாங்கள்
கணக்கியல்
நிறுவனக்our
கட்டுப்பாட்டு
ஆணையத்தின்
(ACRA
are relevant to ourப�ொறுப்புகளில்
audit of the விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
financial statements in
Singapore,
and weமற்றும்
have fulfilled
other ethical
responsibilities
in)
ACRA
விதிகள்)
நெறிமுறைகள�ோடு
த�ொழில்முறை
நன்னடத்தை
விதிகள்
மற்றும்
ப�ொதுக்
கணக்காளர்கள்,
கணக்கியல்
நிறுவனங்களின்
(
accordance with these requirements and the ACRA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
சிங்கப்பூரில்
அறிக்கைகளை
செய்வது த�ொடர்புடைய நெறிமுறைத் தேவைகளுக்கு உட்பட்டு செயல்படும் ஒரு சார்பற்றக்
appropriate நிதி
to provide
a basis தணிக்கைச்
for our opinion.
குழு ஆவ�ோம். இவ்வகைத் தேவைகளின்படியும் ACRA விதிகளின்படியும் நாங்கள் எங்கள் நெறிமுறைப் ப�ொறுப்புக்களை முழுவதுமாக
பூர்த்தி செய்துள்ளோம்.
Key
Audit Matters
நாங்கள் நம்புகிற�ோம்.

நாங்கள் பெற்றுள்ள இந்தத் தணிக்கைச் சான்றானது எங்கள் கருத்தின் அடிப்படையை வழங்கப் ப�ோதுமானது என

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the financial
statements
of the current
period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as
முக்கியத் தணிக்கை
விஷயங்கள்
a whole and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. For each matter
முக்கியத் தணிக்கை விஷயங்கள் என்பன, எங்கள் த�ொழில்முறை தீர்ப்பின்படி, தற்காலத்திற்கான நிதி அறிக்கைகளை நாங்கள் தணிக்கை
below,
our description of how our audit addressed the matter, including any commentary on the findings or outcome of our
செய்வதற்கு மிகவும் முக்கியம் ஆகும். முழு நிதி அறிக்கைக்கான எங்களுடைய தணிக்கையின் பின்னணியிலும், அதன் பின்னர்
procedures,
is provided in that context.
எங்களுடைய கருத்தை ஏற்படுத்துவதிலும் இந்த விஷயங்கள் அனைத்தும் கண்டறியப்பட்டன. எங்களுக்கு இந்த விஷயங்களில் வேறுபட்ட
கருத்து கிடையாது. கீழ்க்காணும் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும், அந்த விஷயத்தை எங்கள் தணிக்கை எவ்வாறு கண்டறிந்தது என்பதன்
We
have fulfilled our responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section
விளக்கம், கண்டுபிடிப்புகள் பற்றிய எந்தவ�ொரு கருத்துகள் அல்லது எங்கள் நடைமுறைகளின் விளைவு ப�ோன்றவற்றை உள்ளடக்கியது
of
our report, including in relation to these matters. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to
மற்றும் அந்தப் பின்னணியில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

respond to our assessment of the risks of material misstatement of the financial statements. The results of our audit procedures,
including the procedures performed to address the matters below, provide the basis for our audit opinion on the accompanying
எங்கள் அறிக்கையின் நிதிநிலை அறிக்கைகள் பகுதியில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள நிதிநிலை அறிக்கைகள் மற்றும் அதன் த�ொடர்புடைய
financial statements.

விஷயங்களைத் தணிக்கை செய்வதற்கான தணிக்கையாளின் ப�ொறுப்புகள் அனைத்தையும் நாங்கள் பூர்த்திசெய்திருக்கிற�ோம்.
அதற்கேற்றவாறு, எங்கள் தணிக்கையானது நிதிநிலை அறிக்கைகள் ப�ொருளாதார ரீதியான தவறுடன் கூடிய அறிக்கையாக இருப்பதற்கான
ஆபத்துகளைக் கண்டறியும் எங்கள் மதிப்பாய்வுக்குப் பதிலாற்றும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட வழிமுறைகளின் செயல்திறனை
உள்ளடக்கியது ஆகும். கீழ்க்காணும் விஷயங்களைக் கண்டறிவதற்கு செய்யப்படும் வழிமுறைகள் உள்ளிட்ட, எங்கள் தணிக்கை
வழிமுறைகளின் விளைவுகள், உடனிருக்கும் நிதிநிலை அறிக்கைகளைப் பற்றிய எங்கள் கருத்துக்கான அடிப்படையை வழங்குகிறது.

# UOB ஆண்டு அறிக்கை 2021 -இல் உள்ள 15 பிப்ரவரி 2022 தேதியிடப்பட்ட சார்பற்ற தணிக்கையாளர் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளபடி பக்க எண்கள் உள்ளன.
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கவனத்தில் க�ொண்ட பகுதிகள்

ஆபத்துக் காரணிகளை எங்களுடைய தணிக்கை எவ்வாறு கண்டறிந்தது

எதிர்பார்க்கப்படும் கடன் இழப்புகள்

a)

ஒருங்கிணைந்த நிதி அறிக்கைகளுக்கான குறிப்புகள்
முறையே 2(d)(vi), 3(a)(i), 3(b), 12, 21(b), 25, 27(b), 28(d),
30(b) மற்றும் 31 ஆகியவற்றைப் பார்க்கவும்.

பின்னுள்ளவற்றில் கவனம் க�ொண்டு, சேதமடையாத கடன் வெளிப்பாடுகளைக்
கணக்கிடும் முறைகளில் குழுமத்தின் 'எதிர்பார்க்கப்படும் கடன் இழப்புகள்' மீதான
முக்கியக் கட்டுப்பாடுகளின் வடிவமைப்பு மற்றும் செயல்திறனை மதிப்பாய்வு
செய்தோம்:

குழுமம்
அதன்
கடன்
வெளிப்பாடுகளுக்கான
எதிர்பார்க்கப்படும்
கடன்
இழப்பைக்
(ECL)
நிதிக்
கருவிகளின்
கணக்கிடுவதற்கு SFRS(I) 9
தேவைகளைப் பின்பற்றுகிறது. கடன் வெளிப்பாடுகள்
சேதமடையாக் கடன் வெளிப்பாடுகள் மற்றும்
சேதமடைந்த
கடன்
வெளிப்பாடுகள்
எனப்
பகுக்கப்படுகின்றன.

•

எதிர்பார்க்கப்படும் கடன் இழப்புகள்' கணக்கீட்டு அமைப்புகளில் உள்ளிடப்படும்
தரவுகளின் முழுமைத் தன்மை மற்றும் துல்லியம்

•

மாதிரிகளைச் சரிபார்த்தல்

•

க�ோவிட்-19 தாக்கத்தைக் கருத்தில் க�ொண்டு, ப�ொருளியல் காட்சிகள் மற்றும்
நிகழ்தகவுகளைத் தேர்ந்தெடுத்தல் மற்றும் செயல்படுத்தல்

•

குழுமத்தின்
SICR அளவுக�ோல்
ஒழுங்குசெய்தல்; மற்றும்

a)

சேதமடையாத கடன் வெளிப்பாடுகள்

சேதமடையாத கடன் வெளிப்பாடுகள்

அடிப்படையில்

கடன்

வெளிப்பாடுகளை

சேதமடையாத
கடன்
வெளிப்பாடுகளில்
• மாதிரிக்குப் பிந்திய சரிகட்டல்கள் மீதான கட்டுப்பாடு
'எதிர்பார்க்கப்படும் கடன் இழப்புக்' கணக்கீடானது
குறிப்பிடத்தக்க தீர்ப்புகளையும் மதிப்பீடுகளையும் மாதிரியெடுத்தல் அடிப்படையில் பின்வரும் நடைமுறைகளைச் செய்ய எங்களுக்கு
உள்ளடக்கியது. நிர்வாகத்தின் அதிக அளவிலான உதவ எங்களது ச�ொந்த மாதிரியாக்க நிபுணர்களை நாங்கள் ஈடுபடுத்தின�ோம்:
தீர்ப்புகள் தேவைப்படும் பகுதிகள் என நாங்கள்
• மாதிரி சரிபார்ப்பு முடிவுகள் சார்பின்றி மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டது;
அடையாளம் கண்டவை:

•

•
•
•

முன்னோக்கு அடிப்படையில் 'எதிர்பார்க்கப்படும் • வாராக் கடனாவதற்கான சாத்தியங்கள் (PD), வாராக் கடனால் ஏற்பட்ட இழப்புகள்
(LGD), வாராக் கடனின் அதிகபட்சத் த�ொகை (EAD), ஆகியவற்றுக்கான
கடன் இழப்புகளைக்' கணக்கிட, சேதமடையாத
நிகழ்தகவுகளின் நியாயத்தன்மையை நாங்கள் கூருணர்திறன் பகுப்பாய்வு,
கடன்
வெளிப்பாடுகளில்
பயன்படுத்தப்பட்ட
சரி
ீ லக்கு நிர்ணயித்தல் அல்லது பின்-ச�ோதனையிடல் ஆகியவற்றின் மூலம்
ப�ொருளியல்
காட்சிகள்
மற்றும்
நிகழ்தகவு
ச�ோதித்தோம்; மற்றும்
COVID-19
நிறையளவு
ஆகியவை
பெருந்தொற்றுந�ோயின் ப�ொருளாதாரத் தாக்கம்
• அளவுக�ோல்களை குழுமம் மதிப்பாய்வு செய்வதை மீள்பார்வை செய்தோம்.
உள்ளிட்ட சாத்தியமுள்ள எதிர்காலப் ப�ொருளியல்
சூழல்
பற்றிய
நிர்வாகத்தின்
பார்வையைக்
குழுமத்தால் பயன்படுத்தப்பட்ட ப�ொருளியல் காட்சிகள் மற்றும் த�ொடர்புடைய
குறிக்கிறது.
நிறையளவுகளின் நியாயத்தன்மையை மதிப்பாய்வு செய்வதற்காக, ப�ொருளியல்
காட்சிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும் குழுமத்தின் அணுகுமுறையை நாங்கள் மீள்பார்வை
கடன் அபாய அளவுக�ோலில் குறிப்பிடத்தக்க
செய்தோம். அத்துடன், மாதிரிக்குப் பிந்திய சரிகட்டல்கள் மீதான நிர்வாகத்தின்
அளவு உயர்வு (SICR)
தர்க்கத்தை மதிப்பாய்வு செய்வதற்கு, குழுமத்தின் SFRS(I) 9 செயல்படும் குழும
முடிவுகளைச் ச�ோதித்து, ப�ொருந்துகின்ற இடங்களில் மறுகணக்கீடு செய்தோம்.
மாதிரி அனுமானங்கள்; மற்றும்
மாதிரி வரம்புகள் அல்லது வளர்ந்து வருகிற
ப�ோக்குகளை அறிய, மாதிரியால்-இயக்கப்படும்
'எதிர்பார்க்கப்படும் கடன் இழப்பு' முடிவுகளில்
செய்யப்படும் சரிகட்டல்கள்
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ஆபத்துக் காரணிகளை எங்களுடைய தணிக்கை எவ்வாறு கண்டறிந்தது

b)

b)

சேதமடைந்த கடன் வெளிப்பாடுகள்

31
டிசம்பர்
2021
நிலவரப்படி,
குழுமத்தின்
சேதமடைந்த கடன் வெளிப்பாடுகளுக்கான நிலை 3
எதிர்பார்க்கப்படும் கடன் இழப்புகள் $1,556 மில்லியன்
ஆக
இருந்தது.
அதில்
76%
குழுமத்தின்
ம�ொத்தவிற்பனை
வங்கியியல்
(GWB)
வகைப்பட்டியல் சார்ந்தது.

சேதமடைந்த கடன் வெளிப்பாடுகள்

குழுமத்தின் ம�ொத்தவிற்பனை வங்கியியல் வகைப்பட்டியலுக்கான நிலை 3
எதிர்பார்க்கப்படும் கடன் இழப்பைக் கணக்கிடும் முறைகளில் உள்ள முக்கியக்
கட்டுப்பாடுகளின் வடிவமைப்பு மற்றும் செயல்திறனை மதிப்பாய்வு செய்தோம்.
இந்தக் கட்டுப்பாடுகளில் அடங்கியவை

•

ஈடு செய்யப்பட்டுள்ள ப�ொருள்களின் மதிப்பீடு மற்றும் கண்காணிப்பு;

• ஈடு செய்யப்பட்டுள்ள ப�ொருள்களின் மதிப்பீடு மற்றும் கண்காணிப்பு;
குழுமத்தின்
ம�ொத்தவிற்பனை
வங்கியியல்
வகைப்பட்டியலுக்கான நிலை 3 எதிர்பார்க்கப்படும் • MAS அறிவிப்பு 612க்கு ஏற்ப கடன் வகைப்படுத்தல்; மற்றும்
கடன் இழப்பில் நாங்கள் கவனம் செலுத்தின�ோம்,
• குழுமத்தின் கடன் குழுவினரின் அசட்டை
ஏனெனில்
இந்த
வகைப்பட்டியலில்
உள்ள
குறைபாட்டை அடையாளம் காணவும் மதிப்பீடு அதிக ஆபத்து இருப்பதாக மதிப்பிடப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களை மையமாகக்
செய்யவும்
இயல்பாகவே
அகநிலை
மற்றும் க�ொண்டு எங்கள் தணிக்கை மாதிரியில் கடன் வெளிப்பாடுகளின் அளவு, மாபெரும்
ப�ொருளாதாரக் காரணிகள், த�ொழில் ப�ோக்குகள் மற்றும் COVID-19 த�ொற்றுந�ோய்த்
குறிப்பிடத்தக்க தீர்ப்புகள் தேவை.
த�ொடர்பில்
சமீபத்திய
முன்னேற்றங்கள்
ஆகியவற்றை
நாங்கள்
கருத்தில்
க�ொண்டோம். COVID-19 த�ொற்றுந�ோயால் ஏற்படும் கடன் ஆபத்து அதிகரிப்பு
காரணமாக, கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி கூடுதல் நடைமுறைகளை நாங்கள்
செய்தோம்:
• MAS

அறிவிப்பு 612A-ஐச் செயல்படுத்துவதில் இருந்து எழும் குழுமத்தின் கடன்
வகைப்பாட்டுச் செயல்முறையை மதிப்பாய்வு செய்தோம்; மற்றும்

•

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கடன் வாங்குபவர்களின் மீதான எங்கள் கடன் மதிப்பாய்வுகளின்
ஒரு
பகுதியாக,
திருத்தப்பட்ட
க�ோவிட்-19
மதிப்பீட்டு
வழிகாட்டுதலின்
அடிப்படையில் கடன் தரவரிசைகளை நிர்ணயிப்பதில் பயன்படுத்தப்படும் நிதிக்
கணிப்புகள் மற்றும் பிற தரமான அனுமானங்கள் மீதான குழுமத்தின் பரிசீலனை
சரியானது என மதிப்பிடப்பட்டோம்.

சேதமடைந்த கடன்களிலிருந்து நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்த மாதிரிக்கு, நாங்கள் பின்வரும்
நடைமுறைகளைச் செய்தோம்:

•

மீட்டெடுப்புகளின்
அளவு
மற்றும்
நேரத்திற்கான
அடிப்படை
உட்பட
மீட்டெடுக்கக்கூடிய பணப்புழக்கங்கள் பற்றிய நிர்வாகத்தின் முன்கணிப்பை
மதிப்பாய்வு செய்தோம்.
சாத்தியமான இடங்களில், முக்கிய அனுமானங்களை
வெளிப்புற ஆதாரங்களுடன் ஒப்பிட்டோம், எ.கா. பிணைகளின் சார்பற்ற மதிப்பீட்டு
அறிக்கைகள்;

•

எதிரான செய்திகளைத் தேடல் மற்றும்/அல்லது ப�ொதுவில் கிடைக்கக்கூடிய
தகவல்கள் மூலம் கடன் வாங்குபவர்களின் சமீபத்திய முன்னேற்றங்களைக்
கருத்தில் க�ொண்டு உறுதிப்படுத்தின�ோம்;

•

கடன் ஒப்பந்தங்கள் ப�ோன்ற மூல ஆவணங்களை ஒப்புக்கொள்வதன் மூலம்
அடிப்படைத் தரவு துல்லியமானது எனச் சரிபார்க்கப்பட்டது; மற்றும்

•

கணக்கீடுகள் ச�ோதிக்கப்பட்டது.

ஒட்டும�ொத்தமாக, குழுமத்தின் ‘எதிர்பார்க்கப்படும் கடன் இழப்புகள்’ பற்றிய எங்கள்
மதிப்பீட்டின் முடிவுகள் நியாயமான எதிர்பார்ப்புகளுக்குள் இருந்தன.
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பணமாக்க இயலாத அல்லது சிக்கலான நிதிக் நிலை 3 நிதிக் கருவிகளை மதிப்பிடும் செயல்முறைகளில் உள்ள குழுமத்தின்
கருவிகளை மதிப்பிடல்
முக்கியக்
கட்டுப்பாடுகளின்
வடிவமைப்பு
மற்றும்
செயல்திறனைச்
ச�ோதித்தோம்.இதில் பின்வருவனவற்றுக்கான கட்டுப்பாடுகளும் அடங்கும்:
ஒருங்கிணைந்த
நிதி
அறிக்கைகளுக்கான
குறிப்புகள் முறையே 2(d)(ii), 3(a)(ii) மற்றும் 19(b) • மாதிரி-சரிபார்ப்பு மற்றும் ஒப்புகை;
ஆகியவற்றைப் பார்க்கவும்.
• விலை உள்ளீடுகளின் அவதானிப்பு, முழுமைத்தன்மை மற்றும் துல்லியம்; மற்றும்
31 டிசம்பர் 2021 நிலவரப்படி, நியாயமான மதிப்பில் • சார்பற்ற விலைச் சரிபார்ப்புகள்; மற்றும்
மதிப்பிடப்பட்ட
குழுமத்தின்
ம�ொத்த
நிதிக்கருவிகளில் 4% ($4 பில்லியன்) நிலை 3 என • ஈடுகளில் உள்ள தகராறுகளை கண்காணித்தல்
வகைப்படுத்தப்பட்டது.
கூடுதலாக, மதிப்பீட்டு முறையமைப்புகள், அனுமானங்கள் மற்றும் நிதிக்
மாதிரிக்கு
நிர்வாகத்தால்
பயன்படுத்தப்பட்ட
உள்ளீடுகள்
நிலை 3 நிதிக் கருவிகள் முக்கியமாகப் பங்குச் கருவிகளின்
நியாயத்தன்மையை
எங்கள்
உள்-சிறப்பு
நிபுணர்களின்
சந்தையில்
பட்டியலிடப்படாத
பங்குமுதல் ஆகியவற்றின்
முதலீ டுகள்
மற்றும்
நிதிகள்,
நீண்ட
கால உதவியுடன் நாங்கள் மதிப்பீடு செய்தோம்.
பங்குமுதல் வழிப்பொருள்கள், முழுவளர்ச்சிக்கு
முன் பணமாக்கக்கூடியவற்றின் வட்டி விகிதப் பணமாக்க இயலாத அல்லது சிக்கலான நிதிக் கருவிகளைப் பற்றிய குழுமத்தின்
பரிமாற்றுகள்
மற்றும்
பங்குச்
சந்தையில் மதிப்பீடுகள் த�ொடர்பான எங்கள் மதிப்பீடு எதிர்பார்த்த விளைவுகளின்
பட்டியலிடப்படாத கடன் பாதுகாப்புப் பத்திரங்கள் வரம்பினுள் இருந்தது.
ஆகியனவற்றைக் க�ொண்டது.

3
நிதிக்கருவிகளின்
மதிப்பீட்டில்
நிலை
குழுமத்துக்கு உள்ள நிதி முக்கியத்துவம் மற்றும்
மதிப்பீட்டிலுள்ள அதிக அளவிலான நிச்சயமற்ற
தன்மையின் பாதிப்பு காரணமாக நிலை 3 நிதிக்
கருவிகளை மதிப்பிடுவது எங்கள் தணிக்கையில்
முக்கியமாகக் கவனம் க�ொள்ளப்பட்ட பகுதியாகும்.
சில நிலை 3 விலைகளை நிர்ணயம் செய்வது
கணிசமான
அளவு
அகநிலையைச்
சார்ந்தது
ஆகும், ஏனெனில் இதற்கு நிர்வாகத்தின் தீர்ப்புகள்
தேவைப்படலாம்
அல்லது
சந்தை
அடிப்படையிலான
தரவு
கிடைக்காததால்
சிக்கலான மாதிரிகள் மற்றும் அனுமானங்களைப்
பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கலாம்.
நன்மதிப்பில் சேதம்
ஒருங்கிணைந்த
நிதி
குறிப்புகள் முறையே 2(i),
ஆகியவற்றைப் பார்க்கவும்.

குறைந்த 'ர�ொக்கவளப் பற்றாக்குறை' அல்லது கணிசமாகக் குறைக்கப்பட்ட
CGU க்களில் நாங்கள் கவனம்
'ர�ொக்கவளப்
பற்றாக்குறை'
க�ொண்ட
அறிக்கைகளுக்கான செலுத்தின�ோம். எங்கள் பணியில் பின்வருவன அடங்கும்:
3(a)(iii) மற்றும் 37
• CGU பகுத்தலின் ப�ொருத்தத்தன்மையை மதிப்பாய்வு செய்தோம்;
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டிசம்பர்
2021 நிலவரப்படி, குழுமத்தின்
இருப்புநிலை அறிக்கையில் நன்மதிப்பு இருப்பு $4
பில்லியனாக உள்ளது. நன்மதிப்பு குழுமத்தின்
இயக்கு
பிரிவுகளால்
வரையறுக்கப்பட்டுள்ள
அந்தந்த
ர�ொக்கம்-உருவாக்கும்
அலகுகளுக்கு
(“CGUs”) ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சேதச் ச�ோதனை என்பது ஒவ்வொரு CGU வின்
(“VIU”)
பயன்பாட்டில்-உள்ள-மதிப்பின்
கணக்கீடுகளைச்
சார்ந்தது
ஆகும்.
அது
வருங்காலத்திற்கான CGU-க்களின் பணப்புழக்கம்
மற்றும் கழிவு வதங்கள்
ீ
பற்றிய நிர்வாகத்தின்
குறிப்பிடத்தக்க தீர்ப்புகள் மற்றும் கணிப்புகளை
உள்ளடக்கியது என்ற காரணத்தினால் நாங்கள்
இந்தப்
பகுதியில்
முக்கியமாகக்
கவனம்
செலுத்தின�ோம்.

•

கணிப்புகளின் வரலாற்று ரீதியிலான சாதனைகளை மதிப்பாய்வு செய்வதன்
மூலம் முன்கணிப்பு செயல்முறையை மதிப்பீடு செய்தோம்;

• COVID-19

த�ொற்றுந�ோயின் தாக்கத்தை நிர்வாகம் கருத்தில் க�ொள்வது
மற்றும் மாபெரும் ப�ொருளாதாரச் சூழலின் த�ொடர்ச்சியான நிச்சயமற்ற
தன்மை உள்ளிட்டவை த�ொடர்பான கணிப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும்
முக்கிய அனுமானங்களின் நியாயத்தை மதிப்பிட்டோம்;

•

நிர்வாகத்தால் பயன்படுத்தப்பட்ட நீண்டகால வளர்ச்சி விகிதங்கள் மற்றும்
தள்ளுபடி விகிதங்கள், எங்கள் நிபுணர்கள் செய்த கணக்கீடுகள் மற்றும்
வெளிச் சந்தைத் தரவைப் பயன்படுத்தித் தீர்மானிக்கப்பட்ட எங்கள் அளவு
எல்லைகளுடன் ஒப்பிடப்பட்டன.

• VIU

கணக்கீடுகளில் சேத ஆபத்துகளைக் க�ொண்ட CGUகள் ஏதும்
இருக்கிறதா என்பதைக் கண்டறிய முக்கிய அனுமானங்களில் ஒரு
நியாயமான சாத்தியமுள்ள மாற்றத்தின் தாக்கத்தைத் தீர்மானிப்பதற்கு
நாங்கள் உணர்திறன் பகுப்பாய்வுகளைச் செய்துள்ளோம்.

எங்கள் தணிக்கை நடைமுறைக முடிவுகளின் அடிப்படையில், நல்மதிப்புச்
சேதச் ச�ோதனைகளில் நிர்வாகத்தால் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள அனுமானங்கள்
ஒரு நியாயமான எதிர்பார்ப்புகளின் வரம்பிற்குள் இருந்தன.
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மற்றத் தகவல்
மற்றத் தகவல்களுக்கு நிர்வாகம் மட்டும் ப�ொறுப்பு ஆகும். எங்கள் தணிக்கையாளர் அறிக்கையின் முன் தேதியில் நாங்கள்
இயக்குநரின் அறிக்கை (ஆனால் இதில் நிதிநிலை அறிக்கை மற்றும் எங்கள் தணிக்கையாளர் அறிக்கை உள்ளடங்காது) மற்றும்
ஆண்டறிக்கையின் மற்றப் பகுதிகள் (மற்றப் பகுதிகள்) மற்றத் தகவலில் அடங்கும். மேலும் இந்த மற்றப் பகுதிகள் தணிக்கையாளர்
அறிக்கையின் தேதிக்குப் பின்னர் எங்களுக்கு வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கிற�ோம்.
நிதிநிலை அறிக்கைகள் பற்றிய எங்கள் அபிப்ராயம் மற்ற தகவல்களுக்குப் ப�ொருந்தாது. நாங்கள் அதற்கு எந்தவகையான
உத்தரவாத முடிவும் தெரிவிக்கமாட்டோம்
நிதியியல் அறிக்கைகளின் கணக்காய்வு சம்பந்தமான, எங்கள் ப�ொறுப்பு என்பது மேல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மற்ற தகவல்களை
வாசித்து, அவ்வாறு வாசிக்கும்போது, ப�ொருளாதார ரீதியாக நிதியியல் அறிக்கைகளுடன் அல்லது கணக்காய்வில் எங்களுக்குக்
கிட்டிய அறிவுடன் சீரற்று உள்ளதா எனப் பரிசீலிப்பதும், அல்லது வேறுவகையில் ப�ொருளாதார ரீதியாக தவறாக உள்ளதா எனப்
பரிசீலிப்பதும் ஆகும்.
இந்தத் தணிக்கையாளர் அறிக்கையின் தேதிக்கு முன்னர் நாங்கள் பெற்ற மற்றத் தகவல்களில் நாங்கள் செய்திருக்கும் வேலைகளை
அடிப்படையாக வைத்து, அதில் ஏதேனும் ப�ொருளாதாரத் தவறுடன் கூடிய அறிவிப்புகள் இருப்பின், அந்த உண்மையை நாங்கள்
அறிவிப்பது அவசியம். அந்த வகையில் தற்போது நாங்கள் அறிவிப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லை.
நாங்கள் மற்றப் பகுதிகளை வாசிக்கும்போது, அங்கு ப�ொருளாதாரப் பிழையுடன் கூடிய அறிவிப்பு ஏதேனும் இருப்பதாக முடிவு
செய்தால், நாங்கள் அதனை இயக்குநர்களிடன் தெரிவித்து SSA-க்கு ஏற்றவகையில் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும்.

நிதி அறிக்கைளுக்கான நிர்வாகம் மற்றும் இயக்குநர்களின் ப�ொறுப்பு
சட்ட நடைமுறைகளுக்கும் SFRS(I) களுக்கும் உட்பட்டு உண்மையான மற்றும் நல்ல பார்வையை வழங்குகின்ற நிதி அறிக்கைகளை
தயார்படுத்துவது நிர்வாகத்தின் ப�ொறுப்பாகும். மேலும் ச�ொத்துக்களை அங்கீகாரமற்றப் பயன்பாடு மற்றும் சார்பு ப�ோன்ற
இழப்புக்களிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு ப�ோதுமான அலுவலக உள் கணக்குக் கட்டுப்பாடுகளைக் க�ொண்ட அமைப்பு ஒன்றை
த�ோற்றுவித்துப்
பராமரிப்பதும்;
உண்மையான
மற்றும்
சரியான
நிதி
அறிக்கைகளை
தயாரிக்கவும்
ச�ொத்துக்களின்
ப�ொறுப்புடைமையை பராமரிக்கவும் ஏதுவான வகையில் பணப் பரிமாற்றங்கள் சரியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு பதிவு செய்யப்படுவதை
உறுதி செய்வதும் நிர்வாகத்தின் கடமை ஆகும்.
நிதி அறிக்கைகளை தயாரிக்கும்போது, த�ொடர்ந்து இயங்கும், வெளிக்காட்டும், ப�ொருந்தக்கூடிய வகையில், த�ொடர்ந்து இயங்கும்
நிறுவனத்திற்குத் த�ொடர்புடைய விஷயங்கள் மற்றும் த�ொடர்ந்து இயங்கும் நிறுவனத்தின் கணக்கியலைப் பயன்படுத்துதல்
ப�ோன்ற குழுமத்தின் திறன்களை நிர்வாகம் செயல்பாடுகளை நிறுத்தவ�ோ அல்லது
குழுமத்தினை பணமாக்கவ�ோ இல்லாத
பட்சத்தில் மதிப்பாய்வு செய்வது நிர்வாகத்தின் ப�ொறுப்பு ஆகும்.
குழுமத்தின் நிதி அறிக்கை தயாரித்தல் முறைகளை மேற்பார்வையிடுவது இயக்குனரின் ப�ொறுப்பில் உள்ளடங்கும்.

நிதி அறிக்கைகளைத் தணிக்கை செய்வதற்கான தணிக்கையாளரின் ப�ொறுப்புகள்
நிதி அறிக்கைகள் முழுவதுமாக, ம�ோசடி அல்லது தவறு காரணமாக எந்த முக்கிய புரட்டும் இல்லாத அறிக்கையாக இருப்பதற்கான
ஏற்கக்கூடிய அளவிலான உத்தரவாதத்தைப் பெறுவதும் எங்கள் கருத்துக்களை உள்ளடக்கிய தணிக்கையாளர் அறிக்கை
வழங்குவதும் எங்கள் ந�ோக்கம் ஆகும். ஏற்கக்கூடிய அளவிலான உத்தரவாதம் என்பது ஒரு உயர் மட்ட உத்தரவாதம் ஆகும்,
ஆனால் SSA க்களுக்கு உட்பட்டு நடத்தப்பட்ட தணிக்கையானது, முக்கிய புரட்டு ஏதேனும் இருக்கும் பட்சத்தில் அதனைக்
கண்டறியும் என்ற உத்தரவாதம் கிடையாது. உண்மைப் புரட்டுகள் ம�ோசடி காரணமாகவ�ோ அல்லது தவறு காரணமாகவ�ோ
எழுகின்றன. அவை, தனியாகவ�ோ அல்லது ம�ொத்தமாக சேர்ந்தோ, இந்த நிதி அறிக்கைகளின் அடிப்படையில் பயனர்கள்
எடுக்கின்ற முடிவுகளில் ப�ோதுமான பாதிப்புக்களை ஏற்படுத்தக் கூடுமாயின், முக்கிய புரட்ட்டாகக் கருதப்படும்.

SSA க்களுக்கு உட்பட்ட தணிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, தணிக்கை முழுவதும் நாங்கள் த�ொழில்முறைத் தீர்ப்புக்களையும்
த�ொழில்முறை ஐயறவினையும் க�ொண்டிருந்தோம். மேலும் நாங்கள்:
•	ம�ோசடி

காரணமாகவ�ோ அல்லது தவறு காரணமாகவ�ோ, நிதி அறிக்கைகளில் முக்கிய புரட்டு அபாயங்களை அடையாளம்
கண்டு மதிப்பாய்வு செய்தோம். அத்தகைய அபாயங்களுக்கு ஏற்ப தணிக்கை முறைகளை வடிவமைத்து செயல்படுத்தின�ோம்.
மேலும், எங்கள் கருத்துக்கு அடிப்படை வழங்குவதற்கு ஏற்ற, ப�ோதுமான தணிக்கைச் சான்றுகளை பெற்றோம். தவறின்
விளைவாக ஏற்படும் முக்கிய புரட்டை விட ம�ோசடியின் விளைவாக ஏற்படும் முக்கிய புரட்டினை கண்டறியாமல் இருப்பது,
அத்தகைய ம�ோசடி உள்கூட்டு, ம�ோசடி, வேண்டுமென்றே விட்டுவிடுதல், தவறான வழிகாட்டல், அல்லது அகக்கட்டுப்பாட்டை
மீ றல் ப�ோன்றவற்றை உள்ளடக்கிய காரணத்தினால் மிகவும் பெரிய அபாயம் ஆகும்.

•	த�ொடர்புடைய

உட்புறக் கட்டுப்பாடுகளைப் பற்றிய புரிந்துணர்வைப் பெறுவது சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ற வகையில் தணிக்கை
முறைகளை வடிவமைப்பதற்காக மட்டுமே. குழுமத்தின் உட்புறக் கட்டுப்பாடுகளைப் பற்றிய கருத்து வெளிப்படுத்தும்
ந�ோக்கிற்காக அல்ல.

•

நிர்வாகத்தினால் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள கணக்கியல் க�ொள்கைகளின் சரியான தன்மை, கணக்கியல்
ஏற்கக்கூடிய தன்மை மற்றும் த�ொடர்புடைய விவரங்கள் ஆகியவற்றை மதிப்பாய்வு செய்தோம்.

6

மதிப்பீடுகளின்

•

கணக்கியல் அடிப்படையில் இயங்கும் நிறுவனமாக நிர்வாகம் பயன்படுத்தியுள்ளமையின் சரிதன்மையை முடிவு செய்தோம்.
மற்றும் பெறப்பட்ட தணிக்கைச் சான்றுகளின் அடிப்படையில், த�ொடர்ந்து இயங்குவதற்கான குழுமத்தின் திறன் மீ து முக்கிய
சந்தேகம் வரும் வகையிலான நிகழ்வுகள் அல்லது நிலைகள் த�ொடர்புடைய முக்கியமான உறுதியற்றநிலை இருக்கிறதா என
பெறப்பட்ட தணிக்கைச் சான்றுகளின் அடிப்படையில் முடிவு செய்தோம். அவ்வாறாக ஒரு முக்கிய உறுதியற்ற தன்மை
இருக்குமாயின் அல்லது, அத்தகைய ஆவணங்கள் எங்கள் கருத்தினை மாற்றுவதற்கு ப�ோதுமானதாக இல்லாதப�ோது நிதி
அறிக்கைகள் த�ொடர்புடைய ஆவணங்களுக்கான எங்களுடைய தணிக்கையாளர் அறிக்கையில் கவனத்தை ஈர்க்க வேண்டியது
எங்கள் கடமையாகும். எங்கள் முடிவுகள் அனைத்தும் எங்கள் தணிக்கையாளர் அறிக்கையின் தேதி வரைக்குமான தணிக்கைச்
சான்றுகளின் அடிப்படையிலானவை. இருப்பினும், பிந்தைய நிகழ்வுகள் அல்லது நிலைகள் ஒரு இயங்கும் நிறுவனமாக
குழுமம் த�ொடராமல் இருப்பதைத் த�ோற்றுவிக்கலாம்.

•

ஆவணங்கள் உட்பட நிதி அறிக்கைகளின் ஒட்டும�ொத்த அளிப்பு, அமைப்பு மற்றும் உள்ளடக்கம் ஆகியவற்றை மதிப்பாய்வு
செய்தோம். மேலும், நிதி அறிக்கைகள் அதன் கீ ழுள்ள பணப் பரிமாற்றங்கங்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளை சரியாக அளிக்கும்
விதமாக குறிப்பிடுகின்றனவா எனவும் மதிப்பாய்வு செய்தோம்.

•	த�ொகுக்கப்பட்ட

நிதி அறிக்கைகளைப் பற்றி ஒரு கருத்து வெளிப்படுத்துவதற்காக உறுப்பு நிறுவனங்களின் அல்லது
முழுமத்தினுள் உள்ள வியாபார செயல்பாடுகளின் நிதித் தகவல்கள் ப�ோதுமான அளவில் சரியான தணிக்கைச் சான்றுகளினைப்
பெற்றோம். குழும தணிக்கையின் திசை, மேற்பார்வை மற்றும் செயல்பாடு ஆகியவற்றிற்கு நாங்கள் ப�ொறுப்பாவ�ோம்.
நாங்கள் எங்கள் தணிக்கைக் கருத்துக்கு முழு ப�ொறுப்பையும் ஏற்கிற�ோம்.

மற்ற விஷயங்களுடன் சேர்த்து திட்டமிடப்பட்ட தணிக்கை வரம்பு மற்றும் கால அளவு மற்றும் தணிக்கையின் ப�ோது நாங்கள்
உட்புற கட்டுப்பாடுகளில் கண்டறிந்துள்ள ஏதேனும் முக்கிய குறைபாடுகள் உட்பட தணிக்கையில் கண்டறியப்பட்டுள்ள முக்கிய
விஷயங்கள் குறித்து இயக்குனர்களிடம் நாங்கள் தெரியப்படுத்தின�ோம்.
சுதந்திரமான தணிக்கை த�ொடர்பாகவும் எல்லா உறவுகள் மற்றும் எங்களது சுதந்திரமான தணிக்கைக்கு ஏற்கக்கூடிய அளவில்
ஏற்கவேண்டிய மற்ற விஷயங்கள், ப�ொருந்தும் இடங்களில், த�ொடர்புடைய பாதுகாப்புகள் குறித்தும் தேவைப்படுகின்ற
த�ொடர்புடைய நன்னெறிகள் பற்றி நாங்கள் இயக்குனர்களுக்கு அறிக்கையளித்திருக்கிற�ோம்.
இயக்குனர்களுடன் கலந்துபேசிய விஷயங்களில் இருந்து, நடப்புக் காலத்திற்கான நிதி அறிக்கைகளை தணிக்கை செய்வதற்கான
முக்கிய விஷயங்களை தீர்மானித்தோம். அவையே முக்கிய தணிக்கை விஷயங்கள் ஆகும். சட்டபடிய�ோ அல்லது வழிமுறைகளின்
படி இந்த விஷயங்களைப் பற்றிய எங்கள் அறிக்கையில் ப�ொது வெளிப்பாடு செய்தல் எதிர் மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்
பட்சத்தில�ோ அல்லாமல் அத்தகைய விஷயங்களை எங்கள் தணிக்கை அறிக்கையில், விவரித்திருக்கிற�ோம்.

பிற சட்டப்பூர்வ மற்றும் கட்டுப்பாட்டுத் தேவைகள் மீ தான அறிக்கை
எங்கள் கருத்துப்படி, சட்டத்தின் தேவைக்கு எற்ப வங்கியினாலும் சிங்கப்பூரில் பதிவுசெய்யப்பட்ட அதன் துணை நிறுவனங்களாலும்
பரமரிக்கப்படவேண்டிய
கணக்கியல்
மற்றும்
பிற
பதிவுகள்
சட்டத்தின்
விதிகளுக்கு
ஏற்ப
கணக்குகள்
முறையாக
வைக்கப்பட்டிருகின்றன.
இந்த சார்பற்ற தணிக்கையாளரின் அறிக்கைக்கான தணிக்கையின் ஏற்பாட்டுப் பங்காளர் திரு. வில்சன் வூ சியூ வாஹ்.

எர்னஸ்ட் & யங் LLP

ப�ொதுத் தணிக்கையாளர்கள் மற்றும் பட்டயக் கணக்கர்கள்
சிங்கப்பூர்

15

பிப்ரவரி

2022

7

31

2021-ல்

டிசம்பர்

நிறைவடைந்த

நிதியாண்டிற்கான

வருவாய் அறிக்கைகள்

குழுமம்			

வங்கி

2021

2020

2021

2020

வட்டி வருவாய்

8,204

9,623

5,106

6,218

கழிக்க: வட்டிச் செலவுகள்
நிகர வட்டி வருவாய்

1,816
6,388

3,588
6,035

938
4,168

2,286
3,932

நிகரக் கட்டணம் மற்றும் தரகு வருவாய்

2,412

1,997

1,773

1,412

40

50

262

316

105

106

81

80

மில்லியன்

$ களில்

லாப ஈவு வருவாய்
வாடகை வருவாய்
நிகர வர்த்தக வருவாய்

514

594

321

358

முதலீ ட்டுப் பத்திரங்களில் இருந்து பெற்ற நிகர லாபம்

216

286

77

129

ம�ொத்த இயக்கு வருவாய்

114
3,401
9,789

108
3,141
9,176

267
2,781
6,949

235
2,530
6,462

கழிக்க: ஊழியர்ச் செலவுகள்

2,602

2,501

1,641

1,528

1,711
4,313
5,476

1,683
4,184
4,992

1,118
2,759
4,190

1,088
2,616
3,846

657
4,819

1,554
3,438

121
4,069

899
2,947

கூட்டாளிகள் மற்றும் கூட்டு முயற்சிகளுக்கான இலாபப்பங்கு
வரிக்கு முந்தைய இலாபம்

118
4,937

98
3,536

−
4,069

−
2,947

கழிக்க: வரி
நிதியாண்டுக்கான இலாபம்

850
4,087

606
2,930

615
3,454

424
2,523

4,075

2,915

3,454

2,523

12

15

−

−

4,087

2,930

3,454

2,523

2.39

1.69

2.38

1.68

பிற வருவாய்
வட்டியல்லாத வருவாய்

		

பிற இயக்கு செலவுகள்

ம�ொத்த இயக்கு செலவுகள்
க�ொடுப்பணவுகளுக்கு முன்னால் உள்ள இயக்கு இலாபம்
கழிக்க: கடன் மற்றும் மற்ற இழப்புகளுக்கான க�ொடுப்பணவு
க�ொடுப்பணவுகளுக்குப் பிறகு உள்ள இயக்கு இலாபம்

உரிமையுடைமை
வங்கியின் பங்குதாரர்கள்
கட்டுப்பாடில்லாத உரிமையுள்ளவர்கள்

ஒவ்வொரு பங்குக்கான வருமானம்

($)

அடிப்படை
தளர்த்தப்பட்டது

8

31

டிசம்பர்

2021-ல்

நிறைவடைந்த ஆண்டிற்கான

விரிவான வருவாய் அறிக்கைகள்

குழுமம்			
மில்லியன்

$ களில்

நிதியாண்டுக்கான இலாபம்

வங்கி

2021

2020

2021

2020

4,087

2,930

3,454

2,523

101

1

54

(16)

வருவாய் அறிக்கையில் மறுவகைப்படுத்தப்படாத பிற விரிவான
வருவாய்
மற்ற விரிவான வருவாய் வழியாக நியாயமான மதிப்பில் பங்குமுதல் 		
கருவிகளில் ஏற்பட்ட ம�ொத்த இலாபம்/ (இழப்பு)
வங்கியின் ச�ொந்தக் கடன் ஆபத்து காரணமாக நியாயமான மதிப்பில் 		
ஒதுக்கப்பட்ட நிதிசார்ந்த கடன்பொறுப்புகளில் நியாயமான மதிப்பு மாற்றங்கள்
வரையறுக்கப்பட்ட நன்மைப் ப�ொறுப்பின் மறு மதிப்பீடு

3

(4)

3

(4)

5

(1)

#

#

(9)

#

(7)

2

100

(4)

50

(18)

(170)

(22)

(8)

15

(535)

384

(346)

295

(53)

(109)

(47)

(98)
10

பிற விரிவான வருவாய் மூலம் நியாயமான மதிப்பு க�ொண்ட ப�ொருள்கள் 		
மீ தான த�ொடர்புடைய வரி
வருவாய் அறிக்கையில் பின்னர்

மறுவகைப்படுத்த வாய்ப்புள்ள பிற

விரிவான வருவாய்
நாணய மாற்றுச் சரிகட்டல்கள்
பிற விரிவான வருவாய் மூலம் பெற்ற கடன் கருவிகளின் நியாயமான மதிப்பு
நியாயமான மதிப்பில் மாற்றம்
விற்கும்போது, வருவாய் அறிக்கையில் மாற்றம்
எதிர்பார்த்த கடன் இழப்புகளுக்கான க�ொடுப்பனவுகளில் மாற்றங்கள்
	த�ொடர்புடைய வரி
இணை நிறுவனங்கள் மற்றும் கூட்டு கூட்டு முயற்சிகளின் பிற விரிவான 		
வருமானத்தின் பங்கு மாற்றம்
நிதி ஆண்டுக்கான பிற விரிவான வருமானம், நிகர வரி
நிதி ஆண்டுக்கான ம�ொத்த விரிவான வருமானம், நிகர வரி

8

7

8

53

(22)

9

(5)

(697)

238

(384)

217

10
(587)
3,500

(6)
228
3,158

−
(334)
3,120

−
199
2,722

3,485

3,143

3,120

2,722

15

15

−

−

3,500

3,158

3,120

2,722

உரிமையுடைமை:
வங்கியின் பங்குமுதல் வைத்திருப்பவர்கள்
கட்டுப்பாடுகளில்லாத உரிமை உள்ளவர்கள்

# $500,000-க்குக்

குறைவான த�ொகை

9
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டிசம்பர்

2021

நிலவரப்படி

இருப்புநிலை அறிக்கை

மில்லியன்

குழுமம்			

$ களில்

2021

2020

வங்கி

2021

2020

பங்குமுதல்

7,391

7,420

7,391

7,420

தக்கவைக்கப்பட்ட வருவாய்கள்

26,439

24,109

19,232

17,510

பிற காப்புநிதிகள்

8,803
42,633

9,372
40,901

9,460
36,083

9,786
34,716

228
42,861

230
41,131

−
36,083

−
34,716

பங்குமூலதனம் மற்றும் மற்ற மூலதனம்

வங்கியின் பங்குமுதல் வைத்திருப்பவர்களுக்குச் செல்லவேண்டிய பங்குமுதல்
கட்டுப்பாடுகளில்லாத உரிமை உள்ளவர்கள்
ம�ொத்தப் பங்குமுதல்
கடன் ப�ொறுப்புகள்

இவைகளுடைய வைப்புத்தொகைகள் மற்றும் இருப்புத்தொகைகள்:				
வங்கிகள்
வாடிக்கையாளர்கள்
துணை நிறுவனங்கள்
செலுத்தவேண்டிய கட்டணச் சீட்டுகள் மற்றும் வரைவ�ோலைகள்

15,561

15,977

13,169

14,257

352,633

324,598

277,193

251,111

−

−

16,070

14,216

977

792

799

613

வழிப்பொருள் நிதிக் கடன் ப�ொறுப்புகள்

5,172

11,519

4,161

8,741

பிறக் கடன் ப�ொறுப்புகள்

5,954

7,069

7,379

5,547

செலுத்தத்த வேண்டிய வரிகள்

563

374

444

278

ஒதுக்கப்பட்ட வரிக் கடன் ப�ொறுப்புகள்

431

436

269

263

34,056
416,462
459,323

29,608
390,683
431,814

32,781
350,433
386,516

28,086
323,519
358,235

36,558

36,798

28,356

31,452

வழங்கப்பட்ட கடன்கள்
ம�ொத்தக் கடன் ப�ொறுப்புகள்
ம�ொத்தப் பங்குமுதல் மற்றும் கடன் ப�ொறுப்புகள்
ச�ொத்துகள்						
மத்திய வங்கியிலுள்ள ர�ொக்கம், கையிருப்புகள் மற்றும் வைப்பு நிதிகள்
மத்திய வங்கியிலுள்ள ர�ொக்கம், கையிருப்புகள் மற்றும் வைப்பு நிதிகள்

7,426

8,103

7,424

8,103

மத்திய வங்கியிலுள்ள ர�ொக்கம், கையிருப்புகள் மற்றும் வைப்பு நிதிகள்

14,898

13,890

5,147

3,796

வர்த்தகப் பிணைப்பத்திரங்கள்
வங்கிகளிடம் இருக்கும் இருப்புகள் மற்றும் கைமாற்றுகள்		
வாடிக்கையாளர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட கடன்கள்
வாடிக்கையாளர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட கடன்கள்

5,788

4,215

4,990

3,523

38,916

40,284

28,176

30,409

306,713

277,201

243,608

216,629

−

−

23,948

21,023

5,362

11,368

4,251

8,719

முதலீ ட்டுப் பத்திரங்கள்

29,068

25,217

24,556

18,158

முதலீ ட்டுப் பத்திரங்கள்

4,683

5,033

2,963

3,428

510

429

126

109

1,245

1,210

309

325

−

−

6,291

6,199

வழிப்பொருள் நிதிச் ச�ொத்துகள்		

ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரிச் ச�ொத்துகள்
இணை நிறுவனங்கள் மற்றும் கூட்டு முயற்சிகளில் உள்ள முதலீ டுகள்
துணை நிறுவனங்களில் உள்ள முதலீ டுகள்
முதலீ ட்டுச் ச�ொத்துகள்

829

964

902

நிலையான ச�ொத்துகள்

979

3,182

2,959

2,287

2,201

4,145
459,323

4,143
431,814

3,182
386,516

3,182
358,235

புலனாகாச் ச�ொத்துகள்		
ம�ொத்தச் ச�ொத்துகள்

10

மூலதன ப�ோதுமானதன்மை விகிதங்கள்

MAS

அறிவிக்கை

637 இல்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பேசல்

III (Basel III)

மூலதன ப�ோதுமானதன்மைத் தரங்களுக்குக் குழுமம் உடபட்டது.
குழுமம்			

மில்லியன்
			

$ களில்

ப�ொதுவான பங்குமுதல் அடுக்கு
கூடுதல் அடுக்கு
அடுக்கு
அடுக்கு

1

1

மூலதனம்

(CET1)

மூலதனம் 2,379		

1 மூலதனம்			
2 மூலதனம்

தகுதியுடைய ம�ொத்த மூலதனம்
			
ஆபத்து-அளவிடப்பட்ட ச�ொத்துகள்
			
மூலதனப் ப�ோதுமான தன்மை வதம்
ீ

CET1

2021

2020

34,935

33,231

2,379

2,379

37,314

35,610

5,761
43,075

5,780
41,390

259,067

225,441

(CAR) (%)			
13.5

14.7

1

14.4

15.8

ம�ொத்தம்

16.6

18.4

அடுக்கு

11

