
முக்கியம் 

பின் வரும் நிதித் தகவலகள் 31 டிசம்பர் 2021-ல முடிவடைநத நிதியாண்டிறகான வஙகி மறறும் குழுமத்தின் நிதி அறிகடககளில 
(முழுடமயான நிதி அறிகடககள்) உள்ள தகவலகளின் சுருககத்டத மட்டும் ககாண்டிருககும். இநத நிதித் தகவலகள், வஙகி மறறும் 
குழுமத்தின் முடிவுகடளயும் நைப்பு விவகாரஙகடளயும் குறித்த முழுடமயான புரிதலுககுத் ததடவயான தகவலகடளக 
ககாண்டிருககவிலடலை. தமலும் தகவலகள்கபற, தணிகடக கசயயப்பட்ை முழு நிதி அறிகடககள், தணிகடக கசயயப்பட்ை முழு நிதி 
அறிகடககள் மீதான சார்பறற-தணிகடகயாளரின் அறிகடக ஆகியவறடறக கருத்தில ககாள்ளதவண்டும். அடவ வஙகியின் 
இடணயத்தளமான www.uobgroup.com/investor-relations/financial/group-annual-reports.html-ல கிடைககும். 

யுடனகைட் ஓவர்சசீஸ் தபஙக லைிமிகைட்
 (சிஙகப்பூர் குடியரசில நிறுவனமாகப் பதிவு கசயயப்பட்டுள்ளது)

நிறுவனப் பதிவு எண். 193500026Z

31 டிசம்்பர் 2021-ல் நகிறைவறைந்த நகி்தகியாண்டிற்ான 
த்தர்ந்்தடுக்ப்படை நகி்தகி அைகிகற்்ள்

www.uobgroup.com/investor-relations/financial/group-annual-reports.html


Independent Auditor’s Report to the Members of United Overseas Bank Limited 

Report on the Audit of the Financial Statements  

Opinion
We have audited the financial statements of United Overseas Bank Limited (the Bank) and its subsidiaries (collectively, the 
Group), set out on pages # to #, which comprise the balance sheets of the Bank and the Group as at 31 December 2021, the 
income statements, the statements of comprehensive income, and the statements of changes in equity of the Bank and the 
Group and consolidated cash flow statement of the Group for the year then ended, and notes to the financial statements, 
including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements of the Group and the balance sheet, income statement, 
statement of comprehensive income and statement of changes in equity of the Bank, are properly drawn up in accordance with 
the provisions of the Companies Act 1967 (the Act) and Singapore Financial Reporting Standards (International) (SFRS(I)s) so as 
to give a true and fair view of the consolidated financial position of the Group and the financial position of the Bank as at 31 
December 2021 and of the consolidated financial performance, consolidated changes in equity and consolidated cash flows of 
the Group, and of the financial performance and changes in equity of the Bank for the year ended on that date.

Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with Singapore Standards on Auditing (SSAs). Our responsibilities under those standards 
are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are 
independent of the Group in accordance with the Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Code of Professional 
Conduct and Ethics for Public Accountants and Accounting Entities (ACRA Code) together with the ethical requirements that 
are relevant to our audit of the financial statements in Singapore, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in 
accordance with these requirements and the ACRA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and 
appropriate to provide a basis for our opinion. 

Key Audit Matters
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 
a whole and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. For each matter 
below, our description of how our audit addressed the matter, including any commentary on the findings or outcome of our 
procedures, is provided in that context.

We have fulfilled our responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section 
of our report, including in relation to these matters. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to 
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 
financial statements.

Independent Auditor’s Report
for the financial year ended 31 December 2021

31 டிசம்்பர் 2021-ல் நகிறைவறைந்த நகி்தகியாண்டிற்ான 

வருவாய் அைகிகற்்ள்

United Overseas Bank Limited நகிறுவனத்தகின் உறுப்பபினர்்ளுக்ான சார்்பறை-்தணபிகற்யாளரின் அைகிகற் 

நகி்தகி அைகிகற்்ள் மீ்தான ்தணபிகற் ்பறைகிய அைகிகற்

கருத்து
யுடனகைட் ஓவர்சசீஸ் தபஙக லைிமிகைட் (வஙகி) மறறும் அதன் துடண நிறுவனஙகளின் (கூட்ைாக, குழுமம்) நிதி அறிகடககடள நாஙகள் 
தணிகடக கசயதுள்தளாம். அடவ பககம் #-லைிருநது பககம் # வடர ககாடுககப்பட்டுள்ளது. அதில 31 டிசம்பர் 2021 அன்று முடிவடைநத 
நிதியாண்டிறகான வஙகி மறறும் குழுமத்தின் இருப்புநிடலை அறிகடககள், வருவாய அறிகடககள், விரிவான வருவாய அறிகடககள், 
வஙகி மறறும் குழுமத்தின் பஙகுமுதலைில உள்ள மாறறஙகளுககான அறிகடககள், அப்தபாது முடிவடைநத ஆண்டிறகான குழுமத்தின் 
பணப் புழகக அறிகடக மறறும் முககிய கணககியல ககாள்டககளின் சுருககம் உள்ளிட்ை நிதிநிடலை அறிகடககளுககு விளககமளிககும் 
தகவலகள் ஆகியன ககாடுககப்பட்டுள்ளன.

எஙகள் கருத்துப்படி, உைனிருககும் குழுமத்தின் ஒருஙகிடணநத நிதிநிடலை அறிகடககள் மறறும் இருப்பு அறிகடககள், வருவாய 
அறிகடககள், விரிவான வருவாய அறிகடககள், வஙகியின் பஙகுமுதல மாறறஙகளின் அறிகடககள் ஆகியன நிறுவனச் சட்ைம் 1967 
(சட்ைம்) வழஙகும் விதிகளின்படியும், சிஙகப்பூர் நிதிநிடலை அறிகடகத் தரஙகளுககு (SFRS(I)கள்) ஏறபவும் 31 டிசம்பர் 2021 நிலைவரப்படி, 
குழுமம் மறறும் வஙகியின் ஒருஙகிடணநத நிதி நிடலைகள் மறறும் அதத தததியில முடிவடைநத ஆண்டுககான குழுமம் மறறும் 
வஙகியின் ஒருஙகிடணநத நிதிச் கசயலபாடு, குழுமத்தின் ஒருஙகிடணநத பஙகுமுதல மாறறஙகள்  மறறும்  ஒருஙகிடணநத பணப் 
புழககஙகள், வஙகியின் ஒருஙகிடணநத பஙகுமுதல மாறறஙகள்  மறறும்  ஒருஙகிடணநத பணப் புழககஙகள் ஆகியவறடறப் பறறிய 
உண்டமயான மறறும் நியாயமான பார்டவடயத் தரும் வடகயிலும் முடறயாக வழஙகப்பட்டுள்ளன.

கருத்துககான அடிப்படை
சிஙகப்பூர் தணிகடகத் தரஙகளின் (SSAs) அடிப்படையில நாஙகள் எஙகளுடைய தணிகடகடய கசயதுள்தளாம். அநதத் தரஙகளின் 
அடிப்படையிலைான எஙகளுடைய கபாறுப்புகள் எஙகள் அறிகடகயின் நிதி அறிகடககள் பகுதியில தணிகடகச் கசயவதறகான 
தணிகடகயாளரின் கபாறுப்புகளில விவரிககப்பட்டுள்ளன. நாஙகள் கணககியல மறறும் நிறுவனக கட்டுப்பாட்டு ஆடணயத்தின் (ACRA) 
கதாழிலமுடற நன்னைத்டத விதிகள் மறறும் கபாதுக கணககாளர்கள், கணககியல நிறுவனஙகளின் (ACRA விதிகள்) கநறிமுடறகதளாடு 
சிஙகப்பூரில நிதி அறிகடககடள தணிகடகச் கசயவது கதாைர்புடைய கநறிமுடறத் ததடவகளுககு உட்பட்டு கசயலபடும் ஒரு சார்பறறக 
குழு ஆதவாம். இவவடகத் ததடவகளின்படியும் ACRA விதிகளின்படியும் நாஙகள் எஙகள் கநறிமுடறப் கபாறுப்புககடள முழுவதுமாக 
பூர்த்தி கசயதுள்தளாம். நாஙகள் கபறறுள்ள இநதத் தணிகடகச் சான்றானது எஙகள் கருத்தின் அடிப்படைடய வழஙகப் தபாதுமானது என 
நாஙகள் நம்புகிதறாம்.

முககியத் தணிகடக விஷயஙகள்
முககியத் தணிகடக விஷயஙகள் என்பன, எஙகள் கதாழிலமுடற தீர்ப்பின்படி, தறகாலைத்திறகான நிதி அறிகடககடள நாஙகள் தணிகடக 
கசயவதறகு மிகவும் முககியம் ஆகும். முழு நிதி அறிகடகககான எஙகளுடைய தணிகடகயின் பின்னணியிலும், அதன் பின்னர் 
எஙகளுடைய கருத்டத ஏறபடுத்துவதிலும் இநத விஷயஙகள் அடனத்தும் கண்ைறியப்பட்ைன. எஙகளுககு இநத விஷயஙகளில தவறுபட்ை 
கருத்து கிடையாது. கசீழககாணும் ஒவகவாரு விஷயத்துககும், அநத விஷயத்டத எஙகள் தணிகடக எவவாறு கண்ைறிநதது என்பதன் 
விளககம், கண்டுபிடிப்புகள் பறறிய எநதகவாரு கருத்துகள் அலலைது எஙகள் நடைமுடறகளின் விடளவு தபான்றவறடற உள்ளைககியது 
மறறும் அநதப் பின்னணியில வழஙகப்பட்டுள்ளது.

எஙகள் அறிகடகயின் நிதிநிடலை அறிகடககள் பகுதியில விவரிககப்பட்டுள்ள நிதிநிடலை அறிகடககள் மறறும் அதன் கதாைர்புடைய 
விஷயஙகடளத் தணிகடக கசயவதறகான தணிகடகயாளின் கபாறுப்புகள் அடனத்டதயும் நாஙகள் பூர்த்திகசயதிருககிதறாம். 
அதறதகறறவாறு, எஙகள் தணிகடகயானது நிதிநிடலை அறிகடககள் கபாருளாதார ரீதியான தவறுைன் கூடிய அறிகடகயாக இருப்பதறகான 
ஆபத்துகடளக கண்ைறியும் எஙகள் மதிப்பாயவுககுப் பதிலைாறறும் வடகயில வடிவடமககப்பட்ை வழிமுடறகளின் கசயலதிறடன 
உள்ளைககியது ஆகும். கசீழககாணும் விஷயஙகடளக கண்ைறிவதறகு கசயயப்படும் வழிமுடறகள் உள்ளிட்ை, எஙகள் தணிகடக 
வழிமுடறகளின் விடளவுகள், உைனிருககும் நிதிநிடலை அறிகடககடளப் பறறிய எஙகள் கருத்துககான அடிப்படைடய வழஙகுகிறது.

# UOB ஆண்டு அறிகடக 2021 -இல உள்ள 15 பிப்ரவரி 2022 தததியிைப்பட்ை சார்பறற தணிகடகயாளர் அறிகடகயில கூறப்பட்டுள்ளபடி பகக எண்கள் உள்ளன.
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்வனத்தகில் ்்ாண்ை ்பகு்தகி்ள்

எ்தகிர்்பார்க்ப்படும் ்ைன் இழபபு்ள்

ஒருஙகிடணநத நிதி அறிகடககளுககான குறிப்புகள் 
முடறதய 2(d)(vi), 3(a)(i), 3(b), 12, 21(b), 25, 27(b), 28(d), 
30(b) மறறும் 31 ஆகியவறடறப் பார்ககவும்.

குழுமம் அதன் கைன் கவளிப்பாடுகளுககான 
எதிர்பார்ககப்படும் கைன் இழப்டபக (ECL) 
கணககிடுவதறகு SFRS(I) 9 நிதிக கருவிகளின் 
ததடவகடளப் பின்பறறுகிறது. கைன் கவளிப்பாடுகள் 
தசதமடையாக கைன் கவளிப்பாடுகள் மறறும் 
தசதமடைநத கைன் கவளிப்பாடுகள் எனப் 
பகுககப்படுகின்றன.

a) தசதமடையாத கைன் கவளிப்பாடுகள்

தசதமடையாத கைன் கவளிப்பாடுகளில 
'எதிர்பார்ககப்படும் கைன் இழப்புக' கணககசீைானது 
குறிப்பிைத்தகக தீர்ப்புகடளயும் மதிப்பபீடுகடளயும் 
உள்ளைககியது. நிர்வாகத்தின் அதிக அளவிலைான 
தீர்ப்புகள் ததடவப்படும் பகுதிகள் என நாஙகள் 
அடையாளம் கண்ைடவ:

• முன்தனாககு அடிப்படையில 'எதிர்பார்ககப்படும் 
கைன் இழப்புகடளக' கணககிை, தசதமடையாத 
கைன் கவளிப்பாடுகளில பயன்படுத்தப்பட்ை 
கபாருளியல காட்சிகள் மறறும் நிகழதகவு 
நிடறயளவு ஆகியடவ COVID-19 
கபருநகதாறறுதநாயின் கபாருளாதாரத் தாககம் 
உள்ளிட்ை சாத்தியமுள்ள எதிர்காலைப் கபாருளியல 
சூழல பறறிய நிர்வாகத்தின் பார்டவடயக 
குறிககிறது.

• கைன் அபாய அளவுதகாலைில குறிப்பிைத்தகக 
அளவு உயர்வு (SICR)

• மாதிரி அனுமானஙகள்; மறறும்

• மாதிரி வரம்புகள் அலலைது வளர்நது வருகிற 
தபாககுகடள அறிய, மாதிரியால-இயககப்படும் 
'எதிர்பார்ககப்படும் கைன் இழப்பு' முடிவுகளில 
கசயயப்படும் சரிகட்ைலகள்

ஆ்பததுக ்ாரணபி்றள எங்ளுறைய ்தணபிகற் எவவாறு ்ண்ைைகிந்தது

a) தசதமடையாத கைன் கவளிப்பாடுகள்

பின்னுள்ளவறறில கவனம் ககாண்டு, தசதமடையாத கைன் கவளிப்பாடுகடளக 
கணககிடும் முடறகளில குழுமத்தின் 'எதிர்பார்ககப்படும் கைன் இழப்புகள்' மீதான 
முககியக கட்டுப்பாடுகளின் வடிவடமப்பு மறறும் கசயலதிறடன மதிப்பாயவு 
கசயததாம்:

• எதிர்பார்ககப்படும் கைன் இழப்புகள்' கணககசீட்டு அடமப்புகளில உள்ளிைப்படும் 
தரவுகளின் முழுடமத் தன்டம மறறும் துலலைியம்

• மாதிரிகடளச் சரிபார்த்தல

• தகாவிட்-19  தாககத்டதக கருத்தில ககாண்டு, கபாருளியல காட்சிகள் மறறும் 
நிகழதகவுகடளத் ததர்நகதடுத்தல மறறும் கசயலபடுத்தல

• குழுமத்தின் SICR அளவுதகால அடிப்படையில கைன் கவளிப்பாடுகடள 
ஒழுஙகுகசயதல; மறறும்

• மாதிரிககுப் பிநதிய சரிகட்ைலகள் மீதான கட்டுப்பாடு

மாதிரிகயடுத்தல அடிப்படையில பின்வரும் நடைமுடறகடளச் கசயய எஙகளுககு 
உதவ எஙகளது கசாநத மாதிரியாகக நிபுணர்கடள நாஙகள் ஈடுபடுத்திதனாம்:

• மாதிரி சரிபார்ப்பு முடிவுகள் சார்பின்றி மதிப்பாயவு கசயயப்பட்ைது;

• வாராக கைனாவதறகான சாத்தியஙகள் (PD), வாராக கைனால ஏறபட்ை இழப்புகள் 
(LGD), வாராக கைனின் அதிகபட்சத் கதாடக (EAD), ஆகியவறறுககான 
நிகழதகவுகளின் நியாயத்தன்டமடய நாஙகள் கூருணர்திறன் பகுப்பாயவு, 
சசீரிலைககு நிர்ணயித்தல அலலைது பின்-தசாதடனயிைல ஆகியவறறின் மூலைம் 
தசாதித்ததாம்; மறறும்

• அளவுதகாலகடள குழுமம் மதிப்பாயவு கசயவடத மீள்பார்டவ கசயததாம்.

குழுமத்தால பயன்படுத்தப்பட்ை கபாருளியல காட்சிகள் மறறும் கதாைர்புடைய 
நிடறயளவுகளின் நியாயத்தன்டமடய மதிப்பாயவு கசயவதறகாக, கபாருளியல 
காட்சிகடளத் ததர்நகதடுககும் குழுமத்தின் அணுகுமுடறடய நாஙகள் மீள்பார்டவ 
கசயததாம். அத்துைன், மாதிரிககுப் பிநதிய சரிகட்ைலகள் மீதான நிர்வாகத்தின் 
தர்ககத்டத மதிப்பாயவு கசயவதறகு, குழுமத்தின் SFRS(I) 9 கசயலபடும் குழும 
முடிவுகடளச் தசாதித்து, கபாருநதுகின்ற இைஙகளில மறுகணககசீடு கசயததாம்.
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b) தசதமடைநத கைன் கவளிப்பாடுகள்

31 டிசம்பர் 2021 நிலைவரப்படி, குழுமத்தின் 
தசதமடைநத கைன் கவளிப்பாடுகளுககான நிடலை 3 
எதிர்பார்ககப்படும் கைன் இழப்புகள் $1,556 மிலலைியன் 
ஆக இருநதது. அதில 76% குழுமத்தின் 
கமாத்தவிறபடன வஙகியியல (GWB) 
வடகப்பட்டியல சார்நதது.

குழுமத்தின் கமாத்தவிறபடன வஙகியியல 
வடகப்பட்டியலுககான நிடலை 3 எதிர்பார்ககப்படும் 
கைன் இழப்பில நாஙகள் கவனம் கசலுத்திதனாம், 
ஏகனனில இநத வடகப்பட்டியலைில உள்ள 
குடறபாட்டை அடையாளம் காணவும் மதிப்பபீடு 
கசயயவும் இயலபாகதவ அகநிடலை மறறும் 
குறிப்பிைத்தகக தீர்ப்புகள் ததடவ.

ஆ்பததுக ்ாரணபி்றள எங்ளுறைய ்தணபிகற் எவவாறு ்ண்ைைகிந்தது

b) தசதமடைநத கைன் கவளிப்பாடுகள்

குழுமத்தின் கமாத்தவிறபடன வஙகியியல வடகப்பட்டியலுககான நிடலை 3 
எதிர்பார்ககப்படும் கைன் இழப்டபக கணககிடும் முடறகளில உள்ள முககியக 
கட்டுப்பாடுகளின் வடிவடமப்பு மறறும் கசயலதிறடன மதிப்பாயவு கசயததாம். 
இநதக கட்டுப்பாடுகளில அைஙகியடவ

• ஈடு கசயயப்பட்டுள்ள கபாருள்களின் மதிப்பபீடு மறறும் கண்காணிப்பு;

• ஈடு கசயயப்பட்டுள்ள கபாருள்களின் மதிப்பபீடு மறறும் கண்காணிப்பு;

• MAS அறிவிப்பு 612ககு ஏறப கைன் வடகப்படுத்தல; மறறும்

• குழுமத்தின் கைன் குழுவினரின் அசட்டை

அதிக ஆபத்து இருப்பதாக மதிப்பிைப்பட்ை வாடிகடகயாளர்கடள டமயமாகக 
ககாண்டு எஙகள் தணிகடக மாதிரியில கைன் கவளிப்பாடுகளின் அளவு, மாகபரும் 
கபாருளாதாரக காரணிகள், கதாழில தபாககுகள் மறறும் COVID-19 கதாறறுதநாயத் 
கதாைர்பில சமீபத்திய முன்தனறறஙகள் ஆகியவறடற நாஙகள் கருத்தில 
ககாண்தைாம். COVID-19 கதாறறுதநாயால ஏறபடும் கைன் ஆபத்து அதிகரிப்பு 
காரணமாக, கசீதழ குறிப்பிைப்பட்டுள்ளபடி கூடுதல நடைமுடறகடள நாஙகள் 
கசயததாம்:

• MAS அறிவிப்பு 612A-ஐச் கசயலபடுத்துவதில இருநது எழும் குழுமத்தின் கைன் 
வடகப்பாட்டுச் கசயலமுடறடய மதிப்பாயவு கசயததாம்; மறறும்

• ததர்நகதடுககப்பட்ை கைன் வாஙகுபவர்களின் மீதான எஙகள் கைன் மதிப்பாயவுகளின் 
ஒரு பகுதியாக, திருத்தப்பட்ை தகாவிட்-19 மதிப்பபீட்டு வழிகாட்டுதலைின் 
அடிப்படையில கைன் தரவரிடசகடள நிர்ணயிப்பதில பயன்படுத்தப்படும் நிதிக 
கணிப்புகள் மறறும் பிற தரமான அனுமானஙகள் மீதான குழுமத்தின் பரிசசீலைடன 
சரியானது என மதிப்பிைப்பட்தைாம்.

தசதமடைநத கைன்களிலைிருநது நாஙகள் ததர்நகதடுத்த மாதிரிககு, நாஙகள் பின்வரும் 
நடைமுடறகடளச் கசயததாம்:

• மீட்கைடுப்புகளின் அளவு மறறும் தநரத்திறகான அடிப்படை உட்பை 
மீட்கைடுககககூடிய பணப்புழககஙகள் பறறிய நிர்வாகத்தின் முன்கணிப்டப 
மதிப்பாயவு கசயததாம்.  சாத்தியமான இைஙகளில, முககிய அனுமானஙகடள 
கவளிப்புற ஆதாரஙகளுைன் ஒப்பிட்தைாம், எ.கா. பிடணகளின் சார்பறற மதிப்பபீட்டு 
அறிகடககள்;

• எதிரான கசயதிகடளத் ததைல மறறும்/அலலைது கபாதுவில கிடைககககூடிய 
தகவலகள் மூலைம் கைன் வாஙகுபவர்களின் சமீபத்திய முன்தனறறஙகடளக 
கருத்தில ககாண்டு உறுதிப்படுத்திதனாம்;

• கைன் ஒப்பநதஙகள் தபான்ற மூலை ஆவணஙகடள ஒப்புகககாள்வதன் மூலைம் 
அடிப்படைத் தரவு துலலைியமானது எனச் சரிபார்ககப்பட்ைது; மறறும்

• கணககசீடுகள் தசாதிககப்பட்ைது.

ஒட்டுகமாத்தமாக, குழுமத்தின் ‘எதிர்பார்ககப்படும் கைன் இழப்புகள்’ பறறிய எஙகள் 
மதிப்பபீட்டின் முடிவுகள் நியாயமான எதிர்பார்ப்புகளுககுள் இருநதன.
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்பணமாக் இயலா்த அல்லது சகிக்லான நகி்தகிக 
்ருவபி்றள ம்தகிப்பபிைல்

ஒருஙகிடணநத நிதி அறிகடககளுககான 
குறிப்புகள் முடறதய 2(d)(ii), 3(a)(ii) மறறும் 19(b) 
ஆகியவறடறப் பார்ககவும்.

31 டிசம்பர் 2021 நிலைவரப்படி, நியாயமான மதிப்பில 
மதிப்பிைப்பட்ை குழுமத்தின் கமாத்த 
நிதிககருவிகளில 4% ($4 பிலலைியன்) நிடலை 3 என 
வடகப்படுத்தப்பட்ைது.

நிடலை 3 நிதிக கருவிகள் முககியமாகப் பஙகுச் 
சநடதயில பட்டியலைிைப்பைாத பஙகுமுதல 
முதலீைடுகள் மறறும் நிதிகள், நீண்ை காலை 
பஙகுமுதல வழிப்கபாருள்கள், முழுவளர்ச்சிககு 
முன் பணமாககககூடியவறறின் வட்டி விகிதப் 
பரிமாறறுகள் மறறும் பஙகுச் சநடதயில 
பட்டியலைிைப்பைாத கைன் பாதுகாப்புப் பத்திரஙகள் 
ஆகியனவறடறக ககாண்ைது. 

நிடலை 3 நிதிககருவிகளின் மதிப்பபீட்டில 
குழுமத்துககு உள்ள நிதி முககியத்துவம் மறறும் 
மதிப்பபீட்டிலுள்ள அதிக அளவிலைான நிச்சயமறற 
தன்டமயின் பாதிப்பு காரணமாக நிடலை 3 நிதிக 
கருவிகடள மதிப்பிடுவது எஙகள் தணிகடகயில 
முககியமாகக கவனம் ககாள்ளப்பட்ை பகுதியாகும். 

சிலை நிடலை 3 விடலைகடள நிர்ணயம் கசயவது 
கணிசமான அளவு அகநிடலைடயச் சார்நதது 
ஆகும், ஏகனனில இதறகு நிர்வாகத்தின் தீர்ப்புகள் 
ததடவப்பைலைாம் அலலைது சநடத 
அடிப்படையிலைான தரவு கிடைககாததால 
சிககலைான மாதிரிகள் மறறும் அனுமானஙகடளப் 
பயன்படுத்த தவண்டியிருககலைாம்.

நன்ம்தகிப்பபில் தச்தம்

ஒருஙகிடணநத நிதி அறிகடககளுககான 
குறிப்புகள் முடறதய 2(i), 3(a)(iii) மறறும் 37 
ஆகியவறடறப் பார்ககவும்.

31 டிசம்பர் 2021 நிலைவரப்படி, குழுமத்தின் 
இருப்புநிடலை அறிகடகயில நன்மதிப்பு இருப்பு $4 
பிலலைியனாக உள்ளது. நன்மதிப்பு குழுமத்தின் 
இயககு பிரிவுகளால வடரயறுககப்பட்டுள்ள 
அநதநத கராககம்-உருவாககும் அலைகுகளுககு 
(“CGUs”) ஒதுககசீடு கசயயப்பட்டுள்ளது.

தசதச் தசாதடன என்பது ஒவகவாரு CGU வின் 
பயன்பாட்டில-உள்ள-மதிப்பின் (“VIU”) 
கணககசீடுகடளச் சார்நதது ஆகும். அது 
வருஙகாலைத்திறகான CGU-ககளின் பணப்புழககம் 
மறறும் கழிவு வதீஙகள் பறறிய நிர்வாகத்தின் 
குறிப்பிைத்தகக தீர்ப்புகள் மறறும் கணிப்புகடள 
உள்ளைககியது என்ற காரணத்தினால நாஙகள் 
இநதப் பகுதியில முககியமாகக கவனம் 
கசலுத்திதனாம்.

ஆ்பததுக ்ாரணபி்றள எங்ளுறைய ்தணபிகற் எவவாறு ்ண்ைைகிந்தது

நிடலை 3 நிதிக கருவிகடள மதிப்பிடும் கசயலமுடறகளில உள்ள குழுமத்தின் 
முககியக கட்டுப்பாடுகளின் வடிவடமப்பு மறறும் கசயலதிறடனச் 
தசாதித்ததாம்.இதில பின்வருவனவறறுககான கட்டுப்பாடுகளும் அைஙகும்:

• மாதிரி-சரிபார்ப்பு மறறும் ஒப்புடக;  

• விடலை உள்ளடீுகளின் அவதானிப்பு, முழுடமத்தன்டம மறறும் துலலைியம்; மறறும்

• சார்பறற விடலைச் சரிபார்ப்புகள்; மறறும்

• ஈடுகளில உள்ள தகராறுகடள கண்காணித்தல

கூடுதலைாக, மதிப்பபீட்டு முடறயடமப்புகள், அனுமானஙகள் மறறும் நிதிக 
கருவிகளின் மாதிரிககு நிர்வாகத்தால பயன்படுத்தப்பட்ை உள்ளடீுகள் 
ஆகியவறறின் நியாயத்தன்டமடய எஙகள் உள்-சிறப்பு நிபுணர்களின் 
உதவியுைன் நாஙகள் மதிப்பபீடு கசயததாம்.

பணமாகக இயலைாத அலலைது சிககலைான நிதிக கருவிகடளப் பறறிய குழுமத்தின் 
மதிப்பபீடுகள் கதாைர்பான எஙகள் மதிப்பபீடு எதிர்பார்த்த விடளவுகளின் 
வரம்பினுள் இருநதது.

குடறநத 'கராககவளப் பறறாககுடற' அலலைது கணிசமாகக குடறககப்பட்ை 
'கராககவளப் பறறாககுடற' ககாண்ை CGU ககளில நாஙகள் கவனம் 
கசலுத்திதனாம். எஙகள் பணியில பின்வருவன அைஙகும்:

• CGU பகுத்தலைின் கபாருத்தத்தன்டமடய மதிப்பாயவு கசயததாம்;

• கணிப்புகளின் வரலைாறறு ரீதியிலைான சாதடனகடள மதிப்பாயவு கசயவதன் 
மூலைம் முன்கணிப்பு கசயலமுடறடய மதிப்பபீடு கசயததாம்;

• COVID-19 கதாறறுதநாயின் தாககத்டத நிர்வாகம் கருத்தில ககாள்வது 
மறறும் மாகபரும் கபாருளாதாரச் சூழலைின் கதாைர்ச்சியான நிச்சயமறற 
தன்டம உள்ளிட்ைடவ கதாைர்பான கணிப்புகளில பயன்படுத்தப்படும் 
முககிய அனுமானஙகளின் நியாயத்டத மதிப்பிட்தைாம்; 

• நிர்வாகத்தால பயன்படுத்தப்பட்ை நீண்ைகாலை வளர்ச்சி விகிதஙகள் மறறும் 
தள்ளுபடி விகிதஙகள், எஙகள் நிபுணர்கள் கசயத கணககசீடுகள் மறறும் 
கவளிச் சநடதத் தரடவப் பயன்படுத்தித் தீர்மானிககப்பட்ை எஙகள் அளவு 
எலடலைகளுைன் ஒப்பிைப்பட்ைன.

• VIU கணககசீடுகளில தசத ஆபத்துகடளக ககாண்ை CGUகள் ஏதும் 
இருககிறதா என்படதக கண்ைறிய முககிய அனுமானஙகளில ஒரு 
நியாயமான சாத்தியமுள்ள மாறறத்தின் தாககத்டதத் தீர்மானிப்பதறகு 
நாஙகள் உணர்திறன் பகுப்பாயவுகடளச் கசயதுள்தளாம். 

எஙகள் தணிகடக நடைமுடறக முடிவுகளின் அடிப்படையில, நலமதிப்புச் 
தசதச் தசாதடனகளில நிர்வாகத்தால பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள அனுமானஙகள் 
ஒரு நியாயமான எதிர்பார்ப்புகளின் வரம்பிறகுள் இருநதன.

5



மறைத ்த்வல்

மறறத் தகவலகளுககு நிர்வாகம் மட்டும் கபாறுப்பு ஆகும். எஙகள் தணிகடகயாளர் அறிகடகயின் முன் தததியில நாஙகள் 
இயககுநரின் அறிகடக (ஆனால இதில நிதிநிடலை அறிகடக மறறும் எஙகள் தணிகடகயாளர் அறிகடக உள்ளைஙகாது) மறறும் 
ஆண்ைறிகடகயின் மறறப் பகுதிகள் (மறறப் பகுதிகள்) மறறத் தகவலைில அைஙகும். தமலும் இநத மறறப் பகுதிகள் தணிகடகயாளர் 
அறிகடகயின் தததிககுப் பின்னர் எஙகளுககு வழஙகப்படும் என எதிர்பார்ககிதறாம். 

நிதிநிடலை அறிகடககள் பறறிய எஙகள் அபிப்ராயம் மறற தகவலகளுககுப் கபாருநதாது. நாஙகள் அதறகு எநதவடகயான 
உத்தரவாத முடிவும் கதரிவிககமாட்தைாம்

நிதியியல அறிகடககளின் கணககாயவு சம்பநதமான, எஙகள் கபாறுப்பு என்பது தமல குறிப்பிைப்பட்டுள்ள மறற தகவலகடள 
வாசித்து, அவவாறு வாசிககும்தபாது, கபாருளாதார ரீதியாக நிதியியல அறிகடககளுைன் அலலைது கணககாயவில எஙகளுககுக 
கிட்டிய அறிவுைன் சசீரறறு உள்ளதா எனப் பரிசசீலைிப்பதும், அலலைது தவறுவடகயில கபாருளாதார ரீதியாக தவறாக உள்ளதா எனப் 
பரிசசீலைிப்பதும் ஆகும்.

இநதத் தணிகடகயாளர் அறிகடகயின் தததிககு முன்னர் நாஙகள் கபறற மறறத் தகவலகளில நாஙகள் கசயதிருககும் தவடலைகடள 
அடிப்படையாக டவத்து, அதில ஏததனும் கபாருளாதாரத் தவறுைன் கூடிய அறிவிப்புகள் இருப்பின், அநத உண்டமடய நாஙகள் 
அறிவிப்பது அவசியம். அநத வடகயில தறதபாது நாஙகள் அறிவிப்பதறகு ஒன்றும் இலடலை.

நாஙகள் மறறப் பகுதிகடள வாசிககும்தபாது, அஙகு கபாருளாதாரப் பிடழயுைன் கூடிய அறிவிப்பு ஏததனும் இருப்பதாக முடிவு 
கசயதால, நாஙகள் அதடன இயககுநர்களிைன் கதரிவித்து SSA-ககு ஏறறவடகயில தகுநத நைவடிகடக எடுககதவண்டும்.

நகி்தகி அைகிகற்ளுக்ான நகிர்வா்ம் மறறும் இயககுநர்்ளின் ்்பாறுபபு 

சட்ை நடைமுடறகளுககும் SFRS(I) களுககும் உட்பட்டு உண்டமயான மறறும் நலலை பார்டவடய வழஙகுகின்ற நிதி அறிகடககடள 
தயார்படுத்துவது நிர்வாகத்தின் கபாறுப்பாகும். தமலும் கசாத்துககடள அஙகசீகாரமறறப் பயன்பாடு மறறும் சார்பு தபான்ற 
இழப்புககளிலைிருநது பாதுகாப்பதறகு தபாதுமான அலுவலைக உள் கணககுக கட்டுப்பாடுகடளக ககாண்ை அடமப்பு ஒன்டற 
ததாறறுவித்துப் பராமரிப்பதும்; உண்டமயான மறறும் சரியான நிதி அறிகடககடள தயாரிககவும் கசாத்துககளின் 
கபாறுப்புடைடமடய பராமரிககவும் ஏதுவான வடகயில பணப் பரிமாறறஙகள்  சரியாக அஙகசீகரிககப்பட்டு பதிவு கசயயப்படுவடத 
உறுதி கசயவதும் நிர்வாகத்தின் கைடம ஆகும்.

நிதி அறிகடககடள தயாரிககும்தபாது, கதாைர்நது இயஙகும், கவளிககாட்டும், கபாருநதககூடிய வடகயில, கதாைர்நது இயஙகும் 
நிறுவனத்திறகுத் கதாைர்புடைய விஷயஙகள் மறறும் கதாைர்நது இயஙகும் நிறுவனத்தின் கணககியடலைப் பயன்படுத்துதல 
தபான்ற குழுமத்தின் திறன்கடள நிர்வாகம் கசயலபாடுகடள நிறுத்ததவா அலலைது  குழுமத்திடன பணமாககதவா இலலைாத 
பட்சத்தில மதிப்பாயவு கசயவது நிர்வாகத்தின் கபாறுப்பு ஆகும். 

குழுமத்தின் நிதி அறிகடக தயாரித்தல முடறகடள தமறபார்டவயிடுவது இயககுனரின் கபாறுப்பில உள்ளைஙகும்.

நகி்தகி அைகிகற்்றளத ்தணபிகற் ்சய்வ்தற்ான ்தணபிகற்யாளரின் ்்பாறுபபு்ள்

நிதி அறிகடககள் முழுவதுமாக, தமாசடி அலலைது தவறு காரணமாக எநத முககிய புரட்டும் இலலைாத அறிகடகயாக இருப்பதறகான 
ஏறகககூடிய அளவிலைான உத்தரவாதத்டதப் கபறுவதும் எஙகள் கருத்துககடள உள்ளைககிய தணிகடகயாளர் அறிகடக 
வழஙகுவதும் எஙகள் தநாககம் ஆகும். ஏறகககூடிய அளவிலைான உத்தரவாதம் என்பது ஒரு உயர் மட்ை உத்தரவாதம் ஆகும், 
ஆனால SSA ககளுககு உட்பட்டு நைத்தப்பட்ை தணிகடகயானது, முககிய புரட்டு ஏததனும் இருககும் பட்சத்தில அதடனக 
கண்ைறியும் என்ற உத்தரவாதம் கிடையாது. உண்டமப் புரட்டுகள் தமாசடி காரணமாகதவா அலலைது தவறு காரணமாகதவா 
எழுகின்றன. அடவ, தனியாகதவா அலலைது கமாத்தமாக தசர்நததா, இநத நிதி அறிகடககளின் அடிப்படையில பயனர்கள் 
எடுககின்ற முடிவுகளில தபாதுமான பாதிப்புககடள ஏறபடுத்தக கூடுமாயின், முககிய புரட்ட்ைாகக கருதப்படும்.

SSA ககளுககு உட்பட்ை தணிகடகயின் ஒரு பகுதியாக, தணிகடக முழுவதும் நாஙகள் கதாழிலமுடறத் தீர்ப்புககடளயும் 
கதாழிலமுடற ஐயறவிடனயும் ககாண்டிருநததாம். தமலும் நாஙகள்:

• தமாசடி காரணமாகதவா அலலைது தவறு காரணமாகதவா, நிதி அறிகடககளில முககிய புரட்டு அபாயஙகடள அடையாளம் 
கண்டு மதிப்பாயவு கசயததாம். அத்தடகய அபாயஙகளுககு ஏறப தணிகடக முடறகடள வடிவடமத்து கசயலபடுத்திதனாம். 
தமலும், எஙகள் கருத்துககு அடிப்படை வழஙகுவதறகு ஏறற, தபாதுமான தணிகடகச் சான்றுகடள கபறதறாம். தவறின் 
விடளவாக ஏறபடும் முககிய புரட்டை விை தமாசடியின் விடளவாக ஏறபடும் முககிய புரட்டிடன கண்ைறியாமல இருப்பது, 
அத்தடகய தமாசடி உள்கூட்டு, தமாசடி, தவண்டுகமன்தற விட்டுவிடுதல, தவறான வழிகாட்ைல, அலலைது அகககட்டுப்பாட்டை 
மீறல தபான்றவறடற உள்ளைககிய காரணத்தினால மிகவும் கபரிய அபாயம் ஆகும்.

• கதாைர்புடைய உட்புறக கட்டுப்பாடுகடளப் பறறிய புரிநதுணர்டவப் கபறுவது சூழநிடலைகளுககு ஏறற வடகயில தணிகடக 
முடறகடள வடிவடமப்பதறகாக மட்டுதம. குழுமத்தின் உட்புறக கட்டுப்பாடுகடளப் பறறிய கருத்து கவளிப்படுத்தும் 
தநாககிறகாக அலலை.

• நிர்வாகத்தினால பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள கணககியல ககாள்டககளின் சரியான தன்டம, கணககியல மதிப்பபீடுகளின் 
ஏறகககூடிய தன்டம மறறும் கதாைர்புடைய விவரஙகள் ஆகியவறடற மதிப்பாயவு கசயததாம்.
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• கணககியல அடிப்படையில இயஙகும் நிறுவனமாக நிர்வாகம் பயன்படுத்தியுள்ளடமயின் சரிதன்டமடய முடிவு கசயததாம். 
மறறும் கபறப்பட்ை தணிகடகச் சான்றுகளின் அடிப்படையில, கதாைர்நது இயஙகுவதறகான குழுமத்தின் திறன் மீது முககிய 
சநததகம் வரும் வடகயிலைான நிகழவுகள் அலலைது நிடலைகள் கதாைர்புடைய முககியமான உறுதியறறநிடலை இருககிறதா என 
கபறப்பட்ை தணிகடகச் சான்றுகளின் அடிப்படையில முடிவு கசயததாம். அவவாறாக ஒரு முககிய உறுதியறற தன்டம 
இருககுமாயின் அலலைது, அத்தடகய ஆவணஙகள் எஙகள் கருத்திடன மாறறுவதறகு தபாதுமானதாக இலலைாததபாது நிதி 
அறிகடககள் கதாைர்புடைய ஆவணஙகளுககான எஙகளுடைய தணிகடகயாளர் அறிகடகயில கவனத்டத ஈர்கக தவண்டியது 
எஙகள் கைடமயாகும். எஙகள் முடிவுகள் அடனத்தும் எஙகள் தணிகடகயாளர் அறிகடகயின் தததி வடரககுமான தணிகடகச் 
சான்றுகளின் அடிப்படையிலைானடவ. இருப்பினும், பிநடதய நிகழவுகள் அலலைது நிடலைகள் ஒரு இயஙகும் நிறுவனமாக 
குழுமம் கதாைராமல இருப்படதத் ததாறறுவிககலைாம்.

• ஆவணஙகள் உட்பை நிதி அறிகடககளின் ஒட்டுகமாத்த அளிப்பு, அடமப்பு மறறும் உள்ளைககம் ஆகியவறடற மதிப்பாயவு 
கசயததாம்.  தமலும், நிதி அறிகடககள் அதன் கசீழுள்ள பணப் பரிமாறறஙகஙகள் மறறும் நிகழவுகடள சரியாக அளிககும் 
விதமாக குறிப்பிடுகின்றனவா எனவும் மதிப்பாயவு கசயததாம்.

• கதாகுககப்பட்ை நிதி அறிகடககடளப் பறறி ஒரு கருத்து கவளிப்படுத்துவதறகாக உறுப்பு நிறுவனஙகளின் அலலைது 
முழுமத்தினுள் உள்ள வியாபார கசயலபாடுகளின் நிதித் தகவலகள்  தபாதுமான அளவில சரியான தணிகடகச் சான்றுகளிடனப் 
கபறதறாம். குழும தணிகடகயின் திடச, தமறபார்டவ மறறும் கசயலபாடு ஆகியவறறிறகு நாஙகள் கபாறுப்பாதவாம். 
நாஙகள் எஙகள் தணிகடகக கருத்துககு முழு கபாறுப்டபயும் ஏறகிதறாம்.

மறற விஷயஙகளுைன் தசர்த்து திட்ைமிைப்பட்ை தணிகடக வரம்பு மறறும் காலை அளவு மறறும் தணிகடகயின் தபாது நாஙகள் 
உட்புற கட்டுப்பாடுகளில கண்ைறிநதுள்ள ஏததனும் முககிய குடறபாடுகள் உட்பை தணிகடகயில கண்ைறியப்பட்டுள்ள முககிய 
விஷயஙகள் குறித்து இயககுனர்களிைம் நாஙகள் கதரியப்படுத்திதனாம்.

சுதநதிரமான தணிகடக கதாைர்பாகவும் எலலைா உறவுகள் மறறும் எஙகளது சுதநதிரமான தணிகடகககு ஏறகககூடிய அளவில 
ஏறகதவண்டிய மறற விஷயஙகள், கபாருநதும் இைஙகளில, கதாைர்புடைய பாதுகாப்புகள் குறித்தும் ததடவப்படுகின்ற 
கதாைர்புடைய நன்கனறிகள் பறறி நாஙகள் இயககுனர்களுககு அறிகடகயளித்திருககிதறாம்.

இயககுனர்களுைன் கலைநதுதபசிய விஷயஙகளில இருநது, நைப்புக காலைத்திறகான நிதி அறிகடககடள தணிகடக கசயவதறகான 
முககிய விஷயஙகடள தீர்மானித்ததாம். அடவதய முககிய தணிகடக விஷயஙகள் ஆகும். சட்ைபடிதயா அலலைது வழிமுடறகளின் 
படி இநத விஷயஙகடளப் பறறிய எஙகள் அறிகடகயில கபாது கவளிப்பாடு கசயதல எதிர் மடறயான விடளவுகடள ஏறபடுத்தும் 
பட்சத்திதலைா அலலைாமல அத்தடகய விஷயஙகடள எஙகள் தணிகடக அறிகடகயில,  விவரித்திருககிதறாம்.

்பபிை சடைபபூர்வ மறறும் ்டடுப்பாடடுத த்தறவ்ள் மீ்தான அைகிகற்
 
எஙகள் கருத்துப்படி, சட்ைத்தின் ததடவககு எறப வஙகியினாலும் சிஙகப்பூரில பதிவுகசயயப்பட்ை அதன் துடண நிறுவனஙகளாலும் 
பரமரிககப்பைதவண்டிய கணககியல மறறும் பிற பதிவுகள் சட்ைத்தின் விதிகளுககு ஏறப கணககுகள் முடறயாக 
டவககப்பட்டிருகின்றன.

இநத சார்பறற தணிகடகயாளரின் அறிகடகககான தணிகடகயின் ஏறபாட்டுப் பஙகாளர் திரு. விலசன் வூ சியூ வாஹ்.

எர்னஸ்ட & யங LLP
கபாதுத் தணிகடகயாளர்கள் மறறும் பட்ையக கணககர்கள் 
சிஙகப்பூர்

15 பிப்ரவரி 2022
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2021 2020 2021 2020

8,204 9,623 5,106 6,218

1,816 3,588 938 2,286
6,388 6,035 4,168 3,932

2,412 1,997 1,773 1,412

40 50 262 316

105 106 81 80

514 594 321 358

216 286 77 129

114 108 267 235
3,401 3,141 2,781 2,530
9,789 9,176 6,949 6,462

2,602 2,501 1,641 1,528

  1,711 1,683 1,118 1,088
4,313 4,184 2,759 2,616
5,476 4,992 4,190 3,846

657 1,554 121 899
4,819 3,438 4,069 2,947

118 98 − −
4,937 3,536 4,069 2,947

850 606 615 424
4,087 2,930 3,454 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

மகில்லகியன் $ ்ளில்

வட்டி வருவாய
கழிகக: வட்டிச் கசலைவுகள்
நகி்ர வடடி வருவாய்

நிகரக கட்ைணம் மறறும் தரகு வருவாய

லைாப ஈவு வருவாய

வாைடக வருவாய

நிகர வர்த்தக வருவாய

முதலீைட்டுப் பத்திரஙகளில இருநது கபறற நிகர லைாபம்

பிற வருவாய
வடடியல்லா்த வருவாய்
்மாத்த இயககு வருவாய்

கழிகக: ஊழியர்ச் கசலைவுகள்
 பிற இயககு கசலைவுகள்
்மாத்த இயககு ்சலவு்ள்

்்ாடுப்பணவு்ளுககு முன்னால் உள்ள இயககு இலா்பம்

கழிகக: கைன் மறறும் மறற இழப்புகளுககான ககாடுப்பணவு
்்ாடுப்பணவு்ளுககுப ்பபிைகு உள்ள இயககு இலா்பம்
கூட்ைாளிகள் மறறும் கூட்டு முயறசிகளுககான இலைாபப்பஙகு
வரிககு முநற்தய இலா்பம்

கழிகக: வரி
நகி்தகியாண்டுக்ான இலா்பம்

உரிடமயுடைடம
 வங்கியபின் ்பஙகு்தாரர்்ள்

 கட்டுப்பாடிலலைாத உரிடமயுள்ளவர்கள்

ஒவ்வாரு ்பஙகுக்ான வருமானம் ($)
அடிப்படை
தளர்த்தப்பட்ைது
 

குழுமம்      வஙகி

31 டிசம்பர் 2021-ல நிடறவடைநத நிதியாண்டிறகான 

வருவாய் அைகிகற்்ள்
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2021 2020 2021 2020

4,087 2,930 3,454 2,523

 

101 1 54 (16)

 
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)

8 7 8 10 

53 (22) 9 (5)

(697) 238 (384) 217 

 
10 (6) − −

(587) 228 (334) 199
3,500 3,158 3,120 2,722

3,485 3,143 3,120 2,722

15 15 − −

3,500 3,158 3,120 2,722

 

மகில்லகியன் $ ்ளில்

நகி்தகியாண்டுக்ான இலா்பம்

வருவாய் அைகிகற்யபில் மறுவற்ப்படுத்தப்பைா்த ்பபிை வபிரிவான 
 வருவாய்
மறற விரிவான வருவாய வழியாக நியாயமான மதிப்பில பஙகுமுதல   
 கருவிகளில ஏறபட்ை கமாத்த இலைாபம்/ (இழப்பு)
வஙகியின் கசாநதக கைன் ஆபத்து காரணமாக நியாயமான மதிப்பில   
 ஒதுககப்பட்ை நிதிசார்நத கைன்கபாறுப்புகளில நியாயமான மதிப்பு மாறறஙகள்
வடரயறுககப்பட்ை நன்டமப் கபாறுப்பின் மறு மதிப்பபீடு
பிற விரிவான வருவாய மூலைம் நியாயமான மதிப்பு ககாண்ை கபாருள்கள்   
 மீதான கதாைர்புடைய வரி

வருவாய் அைகிகற்யபில் ்பபின்னர்  மறுவற்ப்படுத்த வாய்பபுள்ள ்பபிை 

வபிரிவான வருவாய்

நாணய மாறறுச் சரிகட்ைலகள் 
பிற விரிவான வருவாய மூலைம் கபறற கைன் கருவிகளின் நியாயமான மதிப்பு
 நியாயமான மதிப்பில மாறறம்
 விறகும்தபாது, வருவாய அறிகடகயில மாறறம்
 எதிர்பார்த்த கைன் இழப்புகளுககான ககாடுப்பனவுகளில மாறறஙகள்
 கதாைர்புடைய வரி

இடண நிறுவனஙகள் மறறும் கூட்டு கூட்டு முயறசிகளின் பிற விரிவான   
 வருமானத்தின் பஙகு மாறறம்
நகி்தகி ஆண்டுக்ான ்பபிை வபிரிவான வருமானம், நகி்ர வரி

நகி்தகி ஆண்டுக்ான ்மாத்த வபிரிவான வருமானம், நகி்ர வரி

உரிடமயுடைடம:
 வங்கியபின் ்பஙகுமு்தல் றவத்தகிருப்பவர்்ள்
 கட்டுப்பாடுகளிலலைாத உரிடம உள்ளவர்கள்

குழுமம்      வஙகி

# $500,000-ககுக குடறவான கதாடக

31 டிசம்பர் 2021-ல நிடறவடைநத ஆண்டிறகான 

வபிரிவான வருவாய் அைகிகற்்ள்
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2021 2020 2021 2020

7,391 7,420 7,391 7,420 

26,439 24,109 19,232 17,510 

8,803 9,372 9,460 9,786
42,633 40,901 36,083 34,716

228 230 − −
42,861 41,131 36,083 34,716

 15,561 15,977 13,169 14,257 

352,633 324,598 277,193 251,111 

− − 16,070 14,216 

977 792 799 613 

5,172 11,519 4,161 8,741 

7,069 7,379 5,547 5,954 

563 374 444 278 

431 436 269 263 

34,056 29,608 32,781 28,086 
416,462 390,683 350,433 323,519 
459,323 431,814 386,516 358,235

36,558 36,798 28,356 31,452 

7,426 8,103 7,424 8,103 

14,898 13,890 5,147 3,796 

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 

29,068 25,217 24,556 18,158

4,683 5,033 2,963 3,428 

510 429 126 109 

1,245 1,210 309 325 

− − 6,291 6,199 

829 964 902 979

3,182 2,959 2,287 2,201 

4,145 4,143 3,182 3,182 
459,323 431,814 386,516 358,235

31 டிசம்பர் 2021 நிலைவரப்படி

இருபபுநகிறல அைகிகற் 

மகில்லகியன் $ ்ளில்

்பஙகுமு்தல்

பஙகுமூலைதனம் மறறும் மறற மூலைதனம்
தககடவககப்பட்ை வருவாயகள்
பிற காப்புநிதிகள்
வங்கியபின் ்பஙகுமு்தல் றவத்தகிருப்பவர்்ளுககுச் ்சல்லதவண்டிய ்பஙகுமு்தல்

கட்டுப்பாடுகளிலலைாத உரிடம உள்ளவர்கள்
்மாத்தப ்பஙகுமு்தல்

்ைன் ்்பாறுபபு்ள்

இடவகளுடைய டவப்புத்கதாடககள் மறறும் இருப்புத்கதாடககள்:    

 வஙகிகள்

 வாடிகடகயாளர்கள்

 துடண நிறுவனஙகள்

கசலுத்ததவண்டிய கட்ைணச் சசீட்டுகள் மறறும் வடரதவாடலைகள்

வழிப்கபாருள் நிதிக கைன் கபாறுப்புகள் 

பிறக கைன் கபாறுப்புகள்

கசலுத்தத்த தவண்டிய வரிகள்

ஒதுககப்பட்ை வரிக கைன் கபாறுப்புகள்

வழஙகப்பட்ை கைன்கள்

்மாத்தக ்ைன் ்்பாறுபபு்ள்
்மாத்தப ்பஙகுமு்தல் மறறும் ்ைன் ்்பாறுபபு்ள்

்சாதது்ள்      

மத்திய வஙகியிலுள்ள கராககம், டகயிருப்புகள் மறறும் டவப்பு நிதிகள் 

மத்திய வஙகியிலுள்ள கராககம், டகயிருப்புகள் மறறும் டவப்பு நிதிகள்

மத்திய வஙகியிலுள்ள கராககம், டகயிருப்புகள் மறறும் டவப்பு நிதிகள் 

வர்த்தகப் பிடணப்பத்திரஙகள்

வஙகிகளிைம் இருககும் இருப்புகள் மறறும் டகமாறறுகள்  

வாடிகடகயாளர்களுககு அளிககப்பட்ை கைன்கள்

வாடிகடகயாளர்களுககு அளிககப்பட்ை கைன்கள்

வழிப்கபாருள் நிதிச் கசாத்துகள்  

முதலீைட்டுப் பத்திரஙகள்

முதலீைட்டுப் பத்திரஙகள்

ஒத்திடவககப்பட்ை வரிச் கசாத்துகள்

இடண நிறுவனஙகள் மறறும் கூட்டு முயறசிகளில உள்ள முதலீைடுகள்

துடண நிறுவனஙகளில உள்ள முதலீைடுகள்

முதலீைட்டுச் கசாத்துகள்

நிடலையான கசாத்துகள்

புலைனாகாச் கசாத்துகள்  

கமாத்தச் கசாத்துகள் 

குழுமம்      வஙகி
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2021 2020

34,935 33,231

2,379 2,379

37,314 35,610

5,761 5,780
43,075 41,390

259,067 225,441

13.5 14.7

14.4 15.8

16.6 18.4

மூல்தன த்பாதுமான்தன்றம வபி்கி்தங்ள்

மகில்லகியன் $ ்ளில்
   
கபாதுவான பஙகுமுதல அடுககு 1 மூலைதனம் (CET1)
கூடுதல அடுககு 1 மூலைதனம் 2,379  
அடுககு 1 மூலைதனம்   
அடுககு 2 மூலைதனம் 
்தகு்தகியுறைய ்மாத்த மூல்தனம் 

   
ஆ்பதது-அளவபிைப்படை ்சாதது்ள்

   
மூல்தனப த்பாதுமான ்தன்றம வ்ீதம் (CAR) (%)   
CET1
அடுககு 1
கமாத்தம்

குழுமம்    

MAS அைகிவபிகற் 637 இல் குைகிப்பபிைப்படடுள்ள த்பசல் III (Basel III) மூல்தன த்பாதுமான்தன்றமத ்தரங்ளுககுக குழுமம் உை்படைது.
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