
டிபிஎஸ் குரூப் ஹ�ோல்டிங்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் 
அதன் துணை நிறுவனங்்கள்

சுருக்கமான நிதிநிலை விவரம்
31 டிசம்்பர் 2021-இல் முடிவுற்ற ஆண்டுக்கான

டிபிஎஸ் குரூப் ஹ�ோல்டிங்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்்கள் (குழுமம்) மற்றும் டிபிஎஸ் ஹேங்க் லிமிடெட் 
(வங்கி) ஆகியவற்றின் முழு நிதிநிணை அறிக்ண்க்களின் சுருக்்கம் மட்டும் பின்வரும் நிதிநிணைத் த்கவல்்களில் இெம்டேறும். 
குழுமம் மற்றும் வங்கியின் நிதிமுடிவு்கள் மற்றும் நிதிநிணை்கணை முழுணமயோ்கப் புரிந்துட்கோள்ை இதில் ஹேோதிய விவரங்்கள் 

அெங்கியிருக்்கவில்ணை. கூடுதல் த்கவலுக்கு, தணிக்ண்க டெயயப்ேட்ெ நிதிநிணை அறிக்ண்க்களின் முழுணமயோன 
டதோகுப்ணேயும், தணிக்ண்கயோைரின் அறிக்ண்க்கணையும் இயக்குநர்களின் அறிக்ண்க்கணையும் தயவுடெயது ேோரக்்கவும்.  

இணவ – www.dbs.com/investors.என்்ற டிபிஎஸ் இணையத்தைத்திலும் கிணெக்கும்.
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சுருக்கமான நிதிநிலை விவரம் 
உள்ளடக்கங்களின் அடடவலை

டிபிஎஸ் குரூப் ஹ�ோல்டிங்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்்கள்
தணிகண்கயோளரின் அறிகண்க 3

நிதிநிணை அறிகண்க்கள்

தணிக்ண்க டெயயப்ேட்ெ, ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ வருவோய அறிக்ண்க 11 
தணிக்ண்க டெயயப்ேட்ெ, ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ விரிவோன வருவோய அறிக்ண்க 12 
தணிக்ண்க டெயயப்ேட்ெ, ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ இருப்புநிணை அறிக்ண்க 13 
தணிக்ண்க டெயயப்ேட்ெ, ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ ேங்குமுதல் மோற்்ற அறிக்ண்க 14 
தணிக்ண்க டெயயப்ேட்ெ, ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ டரோக்்கப் புழக்்க அறிக்ண்க 15 

இதர விவரங்்கள்

1. மூைதன வைம் 17 
2. ைோே ஈவு்கள் 17 
3. நிறுவனத்தின் நிதி ஆண்டுக்கு பி்றகும் நிதி அறிக்ண்கக்கு முன்பும் வரும் நி்கழ்வு்கள் 17

டிபிஎஸ் ஹேங்க் லிமிடெட்.
நிதிநிணை அறிகண்க்கள்

தணிக்ண்க டெயயப்ேட்ெ வருவோய அறிக்ண்க 18 
தணிக்ண்க டெயயப்ேட்ெ விரிவோன வருவோய அறிக்ண்க 19 
தணிக்ண்க டெயயப்ேட்ெ இருப்புநிணை அறிக்ண்க 20 

இதர விவரங்்கள்

1. டிபிஎஸ் ஹேங்க் லிமிடெட் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்்களின் மூைதன வைம் 21 
2. நிறுவனத்தின் நிதி ஆண்டுக்கு பி்றகும் நிதி அறிக்ண்கக்கு முன்பும் வரும் நி்கழ்வு்கள் 21
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டிபிஎஸ் குரூப் ஹ�ால்டிஙஸ் லிமிடடட உறுப்பினர்களுக்கான 
சுஹேசலசைோன தணிகல்கோ்ளரின் அறிகல்க 

நிதிநிணை அறிக்ண்க்களின் தணிக்ண்க ேற்றிய அறிக்ண்க

எங்்கள் ்கருத்து
எங்்கள் ்கருத்துப்ேடி, இணைக்்கப்ேட்டுள்ை டிபிஎஸ் குரூப் ஹ�ோல்டிங்ஸ் லிமிடெட் (நிறுவனம்) மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்்களின் (குழுமம்) 
ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ நிதிநிணை அறிக்ண்க்களும் நிறுவனத்தின் இருப்புநிணை அறிக்ண்கயும் சிங்்கப்பூர நிறுவனங்்கள் ெட்ெம் 1967 (ெட்ெம்) 
ேடியும் சிங்்கப்பூர நிதிநிணைத் தோக்்கல் தரங்்கள் (அணனத்துை்கம்) ["SFRS(I)s"] விதியின்ேடியும் முண்றயோ்கத் தயோரிக்்கப்ேட்டு, 31 டிெம்ேர 2021-
இல் நிைவிய குழுமத்தின் ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ நிதிநிணைணயயும் நிறுவனத்தின் நிதிநிணைணயயும், அத்ஹததியில் முடிவுற்்ற ஆண்டுக்குரிய 
குழுமத்தின் ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ நிதியியல் டெயல்தி்றன், ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ ேங்குமுதல் மோற்்றம், ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ டரோக்்கப் புழக்்கம் 
ஆகியவற்ண்றயும் உண்ணமயோ்கவும் நியோயமோ்கவும் ்கோட்டுகின்்றன.

நோங்்கள் தணிகண்க டெயதணவ
நிறுவனம் மற்றும் குழுமத்தின் நிதிநிணை அறிக்ண்க்களில் இருப்ேணவ:

• 31 டிெம்ேர 2021-இல் முடிவுற்்ற ஆண்டுக்்கோன குழுமத்தின் ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ வருவோய அறிக்ண்க;
• 31 டிெம்ேர 2021-இல் முடிவுற்்ற ஆண்டுக்்கோன குழுமத்தின் ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ விரிவோன வருவோய அறிக்ண்க;
• 31 டிெம்ேர 2021-இல் முடிவுற்்ற ஆண்டுக்்கோன குழுமம் மற்றும் நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ இருப்புநிணை அறிக்ண்க;
• அத்ஹததியில் முடிவுற்்ற ஆண்டுக்்கோன குழுமத்தின் ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ ேங்குமுதல் மோற்்ற அறிக்ண்க;
• அத்ஹததியில் முடிவுற்்ற ஆண்டுக்்கோன குழுமத்தின் ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ டரோக்்கப் புழக்்க அறிக்ண்க; மற்றும்
• முக்கியக் ்கைக்கியல் ட்கோள்ண்க்களின் சுருக்்கம் உள்ளிட்ெ, நிதிநிணை அறிக்ண்க்களுக்்கோன குறிப்பு்கள். 

்கருத்துக்்கோன அடிப்ேணெ
நோங்்கள் சிங்்கப்பூர தணிக்ண்கத் தரங்்களுக்கு (SSAs) ஏற்ே தணிக்ண்க டெயஹதோம். அந்தத் தரங்்களின்கீழ் எங்்களுக்குள்ை டேோறுப்பு்கள் 
எங்்கள் அறிக்ண்கயின் "நிதி அறிக்ண்க்கணைத் தணிக்ண்க டெயவதில் தணிக்ண்கயோைருக்குள்ை டேோறுப்பு்கள்" என்்ற ேகுதியில் ஹமலும் 
விவரிக்்கப்ேட்டுள்ைன. 

நோங்்கள் டேற்்ற தணிக்ண்க ஆதோரங்்கள் ஹேோதுமோனணவ என்றும் எங்்கள் ்கருத்துக்கு அடிப்ேணெ வழங்்கப் டேோருத்தமோனணவ என்றும் நோங்்கள் 
நம்புகிஹ்றோம்.

ெோர்பற்்றணம
நோங்்கள் ்கைக்கியல் மற்றும் நிறுவன ஒழுங்குமுண்ற ஆணையத்தின் (ACRA) நிபுைத்துவ நெத்ணதக் குறியீடு மற்றும் டேோதுக் ்கைக்்கோயவோைர்கள் 
மற்றும் ்கைக்கியல் நிறுவனங்்களுக்்கோன டநறிமுண்ற்கள் (ACRA குறியீடு) ஆகியவற்றின்ேடியும் சிங்்கப்பூரில் நிதிநிணை அறிக்ண்க்கணைத் 
தணிக்ண்க டெயவதற்கு அவசியமோன டநறிமுண்ற நிேந்தணன்களின்ேடியும் குழுமத்துென் ெம்ேந்தமில்ைோத சுதந்திரமோன அணமப்ேோ்கச் டெயல்ேட்டு, 
இந்த நிேந்தணன்களுக்கும் ACRA குறியீட்டுக்கும் ஏற்ே எங்்கைது மற்்ற டநறிமுண்றப் டேோறுப்பு்கணை நிண்றஹவற்றியிருக்கிஹ்றோம்.  
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எங்்கள் தணிக்ண்க அணுகுமுணை
ஹமஹைோட்ெம்

குறிப்பிெததக்க தன்ணம

• குழுமத்தின் ஒட்டுடமோத்த குறிப்பிெத்தக்்க தன்ணமணய குழுமத்தின் வரிக்கு முந்ணதய ைோேத்தில் 5%-இன் அடிப்ேணெயில் 
நிரையித்ஹதோம்.

குழும வணரயண்ற

•  டிபிஎஸ் ஹேங்க் லிமிடெட் மற்றும் டிபிஎஸ் குரூப் (�ோங்்கோங்) லிமிடெட் ("முக்கியக் கூறு்கள்") ஆகியவற்றின் சிங்்கப்பூர 
நெவடிக்ண்க்கள் மீது முழு அைவிைோன தணிக்ண்க நணெமுண்ற்கள் ஹமற்ட்கோள்ைப்ேட்ென.

• குழுமத்துென் ஒப்பிடுண்கயில் குறிப்பிெத்தக்்க அைவிைோனணவயோ்கக் ்கருதப்ேட்ெ, குறிப்பிட்ெ ்கைக்கு இருப்பு்கள் ட்கோண்ெ 
அங்்க நிறுவனங்்கைோ்க டிபிஎஸ் ஹேங்க் லிமிடெட் �ோங்்கோங் கிணை, டிபிஎஸ் ஹேங்க் (சீனோ) லிமிடெட், பிடி ஹேங்க் டிபிஎஸ் 
இந்ஹதோஹனசியோ, டிபிஎஸ் ஹேங்க் (ணதவோன்) லிமிடெட், டிபிஎஸ் ஹேங்க் இந்தியோ லிமிடெட் (இதரக் கூறு்கள்) ஆகியவற்ண்ற 
அணெயோைம் ்கண்ஹெோம். ஆ்கஹவ, ஹேோதுமோன மற்றும் தகுந்த தணிக்ண்க ெோன்று டேறுவதற்்கோ்க இந்த உட்கூறு்களின் 
குறிப்பிெத்தக்்க ்கைக்கு இருப்பு்கள் தணிக்ண்கக்கும் குறிப்பிட்ெ வழிமுண்ற்களுக்கும் உட்ேடுத்தப்ேட்ென.

முககியத தணிகண்க விவ்கோரங்்கள்

• வோடிண்கயோைர்களின் ்கென்்கள் மற்றும் முன்ேைங்்களுக்்கோன சி்றப்பு ஒதுக்கு்கள்
• ்கென் இழப்பு்களுக்்கோன டேோதுவோன ஒதுக்கு்கள் (1 மற்றும் 2 ஆம் ்கட்ெ எதிரேோரக்்கப்ேடும் ்கென் இழப்பு)
• நன்மதிப்பு
• நியோயமோன மதிப்பில் வெமிருக்கும் நிதிக்்கருவி்களின் மதிப்பீடு

எங்்கள் தணிக்ண்க வடிவணமப்பின் ஒரு ேகுதியோ்க, குறிப்பிெத்தக்்கதன்ணமணய நிரையித்து, இணைக்்கப்ேட்டுள்ை நிதிநிணை அறிக்ண்க்களில் 
குறிப்பிெத்தக்்க விவரப்பிணழ்களின் இெரஹ்கோள்்கணை மதிப்பிட்ஹெோம். குறிப்ேோ்க, நிரவோ்கம் டெயத அ்கச்ெோரநிணை தீரப்பு்கணைப் ேரிசீலித்ஹதோம்; 
எடுத்துக்்கோட்ெோ்க, முக்கியமோன ்கைக்கீட்டு மதிப்பிெணைப் டேோறுத்தவணர, ஊ்கங்்கள் டெயவது மற்றும் நிச்ெயமற்்ற வருங்்கோை நி்கழ்வு்கணைக் 
்கருத்தில் ட்கோள்வது. எங்்கைது எல்ைோத் தணிக்ண்க்களிலும் டெயவணதப் ஹேோைஹவ, உள் ்கட்டுப்ேோடு்கள் மீதோன நிரவோ்கத்தின் ஆதிக்்க 
இெரேோட்ணெயும் நோங்்கள் ஆயந்ஹதோம். ஹமோெடியோல் குறிப்பிெத்தக்்க விவரப்பிணழ ஏற்ேெக்கூடிய இெணரப் பிரதிநிதிக்கும் ேோரேட்ெத்திற்கு 
ஆதோரம் இருக்கி்றதோ என்்ற ேரிசீைணனயும் இதில் அெங்கும்.

குறிப்பிெததக்க தன்ணம
எங்்கள் தணிக்ண்கயின் வணரயண்ற, எங்்கைது குறிப்பிெத்தக்்க தன்ணம ேயன்ேோட்ெோல் நிரையிக்்கப்ேட்ெது. ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ நிதிநிணை 
அறிக்ண்க்களில் விவரப் பிணழ்கள் இல்ணை என்ேதற்கு நியோயமோன உறுதிப்ேோட்ணெப் டேறும் வண்கயில் தணிக்ண்க வடிவணமக்்கப்ேட்டுள்ைது. 
விவரப் பிணழ்கள், ஹமோெடியோல் அல்ைது பிணழயோல் ஹநரைோம். அணவ தனிப்ேட்ெ முண்றயில் அல்ைது டமோத்தமோ்க, ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ 
நிதிநிணை அறிக்ண்க்களின் அடிப்ேணெயில் ேயனோைர்கள் எடுக்கும் டேோருளியல் தீரமோனங்்களில் தோக்்கத்ணத ஏற்ேடுத்தக்கூடும் என நியோயமோ்க 
எதிரேோரக்்கப்ேெக்கூடிய நிணையில் அணவ குறிப்பிெத்தக்்க தன்ணம ட்கோண்ெணவயோ்கக் ்கருதப்ேடும்.

எங்்கள் டதோழில்முண்றத் தீரப்பு்களின் அடிப்ேணெயில், ஒட்டுடமோத்தக் குழுமத்தின் ஒட்டுடமோத்த நிதி அறிக்ண்க்களின் குறிப்பிெத்தக்்க தன்ணம 
உட்ேெ, குறிப்பிெத்தக்்க தன்ணமக்்கோன குறிப்பிட்ெ சிை அைவீடு்கணைப் பின்வரும் அட்ெவணையில் உள்ைேடி நோங்்கள் நிரையித்ஹதோம். இணவயும், 
மற்்றத் தரப் ேரிசீைணன்கணையும் ஹெரந்து, எங்்கள் தணிக்ண்கயின் வணரயண்ற, தணிக்ண்க நணெமுண்ற்களின் இயல்பு, ்கோைம், அைவு ஆகியவற்ண்ற 
நிரையிக்்கவும், விவரப் பிணழ்களின் விணைணவத் தனிப்ேட்ெ முண்றயில் ஒட்டுடமோத்த நிதி அறிக்ண்கயின் அடிப்ேணெயிலும் மதிப்பிெவும் எங்்களுக்கு 
உதவின.
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குழுமததின் ஒட்டுடமோததக குறிப்பிெததக்கதன்ணமணய நோங்்கள் 
எவவோறு நிரையிதஹதோம்

குழுமததின் வரிககு முநணதய ைோ்பததில் 5%

ேயன்ேடுத்திய அைவீட்டுக்குறி்களுக்்கோன அடிப்ேணெக் ்கோரைங்்கள் •  எங்்கள் ்கண்ஹைோட்ெத்தின்ேடி, குழுமத்தின் டெயல்ேோட்ணெ 
அைவிெ ஆ்கப் டேோதுவோ்கப் ேயன்ேடுத்தப்ேடும் 
அைவீட்டுக்குறியோ்கக் ்கருதிய "வரிக்கு முந்ணதய ைோேத்ணத" 
நோங்்கள் ஹதரந்டதடுத்ஹதோம். 

• எங்்கள் நிபுைத்துவ மதிப்பீட்டின் அடிப்ேணெயில் 5%-ஐத் 
ஹதரந்டதடுத்ஹதோம். டேோதுவோ்க ஏற்்கப்ேடும் ைோேம் ெோரந்த 
அைவீடு்களுக்கு இது உட்ேட்டிருப்ேணதயும் ்கவனத்தில் 
ட்கோண்ஹெோம்.

எங்்கள் தணிக்ண்கணயச் டெயண்கயில், குழுமத்தின் முக்கியக் கூறு்களுக்கும் இதரக் கூறு்களுக்கும் குறிப்பிெத்தக்்கதன்ணம நிணை்கணை 
வணரயறுத்ஹதோம். இணவ குழுமத்தின் ஒட்டுடமோத்த குறிப்பிெத்தக்்கதன்ணமணயவிெக் குண்றவு.

தணிகண்க வணரயண்றணய நோங்்கள் உருவோககிய விதம்
நோங்்கள் குழுமத்தின் அணமப்புமுண்ற, ்கைக்கியல் நணெமுண்ற்கள் மற்றும் ்கட்டுப்ேோடு்கள், குழுமம் டெயல்ேடும் டதோழில்துண்ற ஆகியவற்ண்றக் 
்கருத்தில்ட்கோண்டு, நிதிநிணை அறிக்ண்க்கள் குறித்து ஒட்டுடமோத்தக் ்கருத்துத் டதரிவிப்ேதற்குப் ஹேோதிய ேணி ஹமற்ட்கோள்ளும் வண்கயில் 
எங்்கள் தணிக்ண்கயின் வணரயண்றணய வகுத்ஹதோம். குழுமத்தின் நிதிநிணை அறிக்ண்கத் தோக்்கல் நணெமுண்ற அதன் த்கவல் டதோழில்நுட்ே (IT) 
இயங்குமுண்ற்கணைச் ெோரந்திருக்கி்றது. எங்்கைது தணிக்ண்க வணரயண்றயில் நிதிநிணை அறிக்ண்கத் தோக்்கலுக்குத் ஹதணவப்ேட்ெ முக்கிய நிதி 
விவரங்்கள் த்கவல் டதோழில்நுட்ே (IT) இயங்குமுண்ற்களில் ஹநரணமயோ்கப் ேரிசீலிக்்கப்ேடுவணத உறுதிப்ேடுத்தும் ்கட்டுப்ேோடு்களின் டெயைோற்்றணைச் 
ஹெோதிப்ேதும் உள்ைெங்கியது.

ஒட்டுடமோத்தக் குழுமத்தின் தணிக்ண்க அணுகுமுண்றணய நிணைநோட்ெ, குழுமம் முழுவதிலும் எங்்கைோல், அல்ைது இந்த வட்ெோரங்்கள் 
ஒவடவோன்றின் உள்ளூரச் ெட்ெமும் ஒழுங்குவிதி்களும் ேழக்்கப்ேட்ெ எங்்கள் ்கட்ெணையின்கீழ் டெயல்ேடும் மற்்ற PwC ்கட்ெணமப்பு நிறுவனங்்கைோல் 
("பிரிவு்களின் தணிக்ண்கயோைர்கள்") ஹமற்ட்கோள்ைப்ேெ ஹவண்டிய தணிக்ண்க நணெமுண்ற்களின் அைணவ நோங்்கள் நிரையித்ஹதோம். பிரிவு்களின் 
தணிக்ண்கயோைர்கள் ஹமற்ட்கோண்ெ ேணி்களில், ஒட்டுடமோத்த நிதிநிணை அறிக்ண்க்கள் குறித்த எங்்கள் ்கருத்துக்குப் ஹேோதிய டேோருத்தமோன 
தணிக்ண்க ஆதோரம் டே்றப்ேட்ெதோ்கத் தீரமோனிப்ேதற்குத் தணிக்ண்க நணெமுண்ற்களில் நோங்்கள் எவவைவு ஈடுேோடு ட்கோள்ைஹவண்டும் என்ேணத 
நோங்்கள் நிரையித்ஹதோம்.   
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முககியத தணிகண்க விவ்கோரங்்கள்
முக்கியத் தணிக்ண்க விவ்கோரங்்கள் என்ேது, எங்்கைது நிபுைத்துவ மதிப்பீட்டின்ேடி, 31 டிெம்ேர 2021-இல் முடிவுற்்ற நிதியோண்டின் நிதிநிணை 
அறிக்ண்க்கள் குறித்த எங்்கள் தணிக்ண்கக்கு மி்கவும் முக்கியத்துவமிக்்க விவ்கோரங்்கைோகும். நிதி அறிக்ண்க்களின் ஒட்டுடமோத்த தணிக்ண்கயின் 
அடிப்ேணெயில் இவவிவ்கோரங்்கள் ஆரோயப்ேட்டு, அதற்ஹ்கற்ே எங்்கள் ்கருத்ணத வகுக்ண்கயில், இவவிவ்கோரங்்கள் குறித்துத் தனிடயோரு ்கருத்ணத 
நோங்்கள் டவளியிெவில்ணை.  

முககியத தணிகண்க விவ்கோரம் முககியத தணிகண்க விவ்கோரததிற்கு எங்்கள் தணிகண்க 
எவவோறு தீரவு ்கணெது

வோடிண்கயோளர்களின் ்கென்்கள் மற்றும் முன்்பைங்்களுக்கோன 
சி்றப்பு ஒதுககு்கள்

31 டிெம்ேர 2021-இல் குழுமத்தின் வோடிக்ண்கயோைர்களுக்்கோன 
்கென்்கள் மற்றும் முன்ேைங்்களுக்்கோன சி்றப்பு ஒதுக்கு $2,545 
மில்லியன். இதில் டேரும்ேகுதி ்கழ்க வங்கிக்குழுமத்தின் ("IBG") 
வோடிக்ண்கயோைர்கள் ெோரந்தணவ. சி்றப்பு ஒதுக்கு என்ேது ்கென் 
ஹெதோர டவளிப்ேோடு்களுக்்கோன (அதோவது, SFRS (I)-9-ன் ்கட்ெம் 
3-இன் ேடி) நட்ெ ஒதுக்கீட்ணெக் குறிக்கி்றது. ஹெதோரமற்்ற 
டவளிப்ேோடு்களின் (அதோவது ்கட்ெம் 1 மற்றும் ்கட்ெம் 2) 
எதிரேோரக்்கப்ேடும் ்கென் இழப்பு "்கென் இழப்பு்களுக்்கோன 
டேோது ஒதுக்கு்கள்" என முக்கியத் தணிக்ண்க விவ்கோரத்தின்கீழ் 
விவரிக்்கப்ேட்டுள்ைது.

்கென்்கள் மற்றும் முன்ேைங்்களுக்்கோன ஒதுக்குக்்கோன 
அவசியத்ணத நிரவகிப்ேதிலும் அைணவக் ்கணிப்ேதிலும் நிரவோ்கம் 
அ்கச்ெோரபு தீரப்பு்கள் டெயதிருந்ததோல் நோங்்கள் இதில் ்கவனம் 
டெலுத்திஹனோம். 

குறிப்ேோ்க, IBG வோடிக்ண்கயோைர்களுக்்கோன ்கென்்கள் 
மற்றும் முன்ேைங்்களின் சி்றப்பு ஒதுக்கு்களில் ்கவனம் 
டெலுத்திஹனோம். ஏடனனில், ஹெதோர மதிப்பீடு்கள் அடிப்ேணெயில் 
அ்கச்ெோரபுள்ைணவயோ்க இருக்்கக்கூடும் என்ேஹதோடு, ஏஹதனும் 
ஹெதோரம் உைரப்ேடும் ெமயம் மற்றும் அத்தண்கய ஹெதோரத்தின் 
அைவு குறித்த ்கணிப்பு ஆகிய இரண்டிலும் குறிப்பிெத்தக்்க 
மதிப்பீடு்கள் ெம்ேந்தப்ேட்டிருப்ேது இதற்குக் ்கோரைம். இதில் 
உள்ைெங்குவன:

• ஹெதோர நட்ெத்திற்்கோன ஆதோரங்்கள் (்கென் டேறுேவர்களின் 
எதிர்கோை ைோேத்தன்ணம மற்றும் பிணையப்டேோருளின் 
எதிரேோரக்்கப்ேடும் ண்ககூெத்தக்்க மதிப்பு உள்ைெங்கும்)
இருக்கும்ஹேோது, IBG வோடிக்ண்கயோைர்களுக்்கோன ்கென்்கள் 
மற்றும் முன்ேைங்்களின் சி்றப்பு ஒதுக்குக் ்கைக்கீட்டின் 
கீழணமந்த முதன்ணம ஊ்கங்்கள்; மற்றும்

• MAS அறிவிப்பு 612 (“MAS 612”) and 612A (“MAS 612A”)-
க்கு இணெவோ்க ்கென்்கள் மற்றும் முன்ேைங்்களுக்்கோன பிரிவு. 

குறிப்பிட்ெ சிை துண்ற்களில் உயரந்த ்கென் இெரஹ்கோள்்கணையும் 
ஹ்கோவிட்-19 டேருந்டதோற்றின் டதோழில்துண்றத் தோக்்கத்தின் 
விணைவு்கணையும் ட்கோண்ெ ்கென் டேறுநர்கணைத் 
ஹதரந்டதடுப்ேதில் தீரப்பு்கணைப் ேயன்ேடுத்திஹனோம்.

(நிதி அறிக்ண்க்களின் குறிப்பு்கள் 3 மற்றும் 18-ஐப் ேோரக்்கவும்)

IBG வோடிக்ண்கயோைர்களுக்்கோன ்கென்்கள் மற்றும் முன்ேைங்்களின் 
சி்றப்பு ஒதுக்கு்கள் மீதோன ்கட்டுேோடு்களின் வடிவணமப்ணேயும் 
நணெமுண்றச் டெயைோக்்கத் தி்றணனயும் நோங்்கள் மதிப்பிட்ஹெோம். இந்தக் 
்கட்டுப்ேோடு்களில் உள்ைெங்குவன: 

•  குழுமக் ்கென் இெரஹ்கோள் ்கவனக்குண்றவு; 
• உரிய ்கோைத்தில் நிரவோ்கத்தின் ்கென் இெரஹ்கோளின் மறுஆயவு;
• ்கண்்கோணிப்புப் ேட்டியல் அணெயோைம் ்கோைப்ேடுதல் மற்றும் 

்கண்்கோணிப்பு நணெமுண்ற; 
• ஹெதோர நி்கழ்வு்கள் உரிய ்கோைத்தில் அணெயோைம் ்கோைப்ேடுதல்;
• MAS 612 and MAS612A-க்கு இணெவோ்க ்கென்்கள் மற்றும் 

முன்ேைங்்களுக்்கோன பிரிவு; மற்றும் 
• பிணையப்டேோருளின் ்கண்்கோணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு 

நணெமுண்ற்கள்.  

எங்்கள் தணிக்ண்கயின் ஹநோக்்கத்திற்்கோ்க இந்தக் ்கட்டுப்ேோடு்கணை 
நோங்்கள் ெோரந்திருக்்க முடியும் என நோங்்கள் தீரமோனித்ஹதோம்.

்கென்்களும் முன்ேைமும் MAS 612 மற்றும் MAS 612A-க்கு ஏற்ே 
ேகுக்்கப்ேட்ெதோ என்ேணதயும், ஹெதோர இழப்புக்்கோன ஆதோரம் இருந்த 
நிணையில், அது உரிய ்கோைத்தில் அணெயோைம் ்கோைப்ேட்ெதோ 
என்ேணதயும் மதிப்பிெ IBG வோடிக்ண்கயோைர்களுக்்கோன ்கென்்கள் 
மற்றும் முன்ேைங்்களின் உதோரை மோதிரிணய நோங்்கள் ேரிசீலித்ஹதோம். 
ஹ்கோவிட்-19 ஏற்ேடுத்திய தோக்்கத்தின் மீது பிரத்திஹய்கக் ்கவனத்துென், 
டேோருத்தமோன சூழ்நிணை்களின் தவிரப்பு ்கருதப்ேட்ெதோ என்ேதும் இதில் 
உள்ைெங்கும்.

்கென்்கள் மற்றும் முன்ேைங்்களின் உதோரை மோதிரியில், ஹெதோரம் 
அணெயோைம் ்கோைப்ேட்ெஹேோது, எங்்கள் ேணியில் உள்ைெங்கியணவ:

• ்கென் டேற்்றவர டதோெரேோன அண்ணம நிைவரம் ்கருத்தில் 
ட்கோள்ைப்ேட்ெது. 

• நிரவோ்கம் தயோரித்த வருங்்கோை டரோக்்கப் புழக்்க முன்னுணரப்பு்கள் 
ேரிஹெோதிக்்கப்ேட்ென. டதோண்க மற்றும் மீட்புக்்கோைக்்கட்ெம் 
ஆகியவற்றின் டதோெரபிைோன முக்கிய ஊ்கங்்கள் இதில் 
உள்ைெங்கின. 

• பிணையப்டேோருளின் மதிப்பீட்ணெயும் ஹெதோரத்தின் ்கைக்கீட்டுக்குத் 
துணை புரிந்த மற்்ற மறுேட்டுவோெோ மூைங்்கணையும் சுஹயச்ணெயோன 
மதிப்பீட்டு அறிக்ண்க்கள் உள்ளிட்ெ கிணெக்்கப்டேற்்ற டவளித்தரப்பு 
ஆதோரத்துென் ஒப்பிட்ஹெோம்.

• நிரவோ்கத்தின் ஊ்கங்்கணை எதிரோயவு டெயஹதோம்; மற்றும் 
• ்கைக்கீட்ணெச் ஹெோதணன டெயஹதோம்.   

்கென் டேற்்றவர டதோெரேோன அண்ணம நிைவரத்ணதக் ்கருத்தில் 
ட்கோண்டு, உத்ஹதெச் ஹெதோரடமன நிரவோ்கம் அணெயோைம் 
்கோைோத IBG வோடிக்ண்கயோைர்களுக்்கோன டெயல்ேடுகி்ற ்கென்்கள் 
மற்றும் முன்ேைங்்களின் உதோரை மோதிரிணயப் டேோறுத்தவணர, 
நிரவோ்கத்தின் ேகுப்பு முண்ற டேோருத்தமோனதோ என்ேது ேற்றி நிரவோ்கம் 
டெயத ஊ்கங்்கணை எதிரோயவு டெயஹதோம். ெம்ேந்தப்ேட்ெ ்கென் 
டேறுநரின் ெோரபில் கிணெக்்கப்டேற்்ற டவளிதரப்பு ஆதோரத்தணதயும் 
ேயன்ேடுத்திஹனோம்.

ஹமற்ட்கோள்ைப்ேட்ெ நணெமுண்ற்களின் அடிப்ேணெயில், ்கென்்கள் மற்றும் 
முன்ேைங்்களுக்்கோன சி்றப்பு ஒதுக்கீடு டேோருத்தமோனதோ்க இருப்ேதோ்க 
நோங்்கள் மதிப்பிட்ஹெோம்.
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முககியத தணிகண்க விவ்கோரம் முககியத தணிகண்க விவ்கோரததிற்கு எங்்கள் தணிகண்க 
எவவோறு தீரவு ்கணெது

்கென் இழப்பு்களுக்கோன ட்போதுவோன ஒதுககு்கள் (1 மற்றும் 2 ஆம் 
்கட்ெ எதிர்போரக்கப்்படும் ்கென் இழப்பு)

SFRS(I) 9 நிதிக்்கருவி்கள் ("SFRS(I) 9"), எதிரேோரக்்கப்ேடும் 
்கென் இழப்பு எனக் குறிப்பிெப்ேடும் புதிய ஹெதோர அைவீட்டுக் 
்கட்ெணமப்ணே ஹவண்டுகி்றது. ெோத்தியமுள்ை எதிர்கோை நிதியியல் 
நி்கழ்வு்கணைப் பிரதிேலிக்்க, முன்ஹனோக்குள்ை த்கவல்்கணைக் 
்கருத்தில் ட்கோள்கி்றது. எதிர்கோைக் ்கோைக்்கட்ெங்்களுக்்கோன 
எதிரேோரக்்கப்ேடும் ்கென் இழப்ணேக் ்கணிப்ேதற்குக் 
குறிப்பிெத்தக்்க மதிப்ேோயவு ஹதணவப்ேடுகி்றது. ஹமலும், COVID-19 
டேருந்டதோற்றுஹநோய என்ேது டேோருைோதோரக் ்கண்ஹைோட்ெத்ணதப் 
டேோறுத்தவணர அனுமோனங்்கணைஹய குறிக்கி்றது, இதன் 
விணைவோ்க குழுமத்தின் வோடிக்ண்கயோைர்களுக்கு ஏற்ேடும் தோக்்கம் 
நிச்ெயமற்்றது, இதனோல் ஹதணவப்ேடும் தீரப்பு்களின் அைவு 
அதி்கரிக்கி்றது.  

நோங்்கள் ஹெதோரமற்்ற டவளிப்ேோடு்களுக்குக் குழுமம் அைவிட்ெ 
டேோது ஒதுக்கு்களில் ்கவனம் டெலுத்திஹனோம் ($3,876 
மில்லியன்). இதில் "நிணை 1” டவளிப்ேோடு்களும் (்கென் 
இெரஹ்கோளில் குறிப்பிெத்தக்்க அதி்கரிப்பு இல்ைோதது), "நிணை 
2” டவளிப்ேோடு்களும் (்கென் இெரஹ்கோளில் குறிப்பிெத்தக்்க 
அதி்கரிப்பு ்கோைப்ேட்ெது) அெங்கும். குழுமம் அமைோக்கிய 
எதிரேோரக்்கப்ேடும் ்கென் இழப்புக் ்கட்ெணமப்பில் பின்வருேணவ 
டதோெரேோன குறிப்பிெத்தக்்க மதிப்ேோயவு்களும் ஊ்கங்்களும் 
உள்ைெங்குகின்்றன:

• குழுமத்தின் ேோஸல் ்கென் மோதிரியணமப்பு்கள் மற்றும் அைவு 
வணரயண்ற்களில் ெரி்கட்ெல்்கள்;

• முன்ஹனோக்குள்ை, ேரந்த டேோருளியல் த்கவல்்களின் ேயன்ேோடு; 
• சுழலும் ்கென் வெதி்களின் எதிரேோரக்்கப்ேடும் 

ஆயுட்்கோைத்திற்்கோன மதிப்பீடு்கள்;
• ்கென் இெரில் குறிப்பிெத்தக்்க அதி்கரிப்பின் மதிப்பீடு; மற்றும் 
• எதிரேோரக்்கப்ேடும் ்கென் இழப்பு்களில் உள்ை 

வணரமுண்ற்களுக்்கோன ்கைக்குக்குச் டெயயப்ேடும் 
மோதிரியணமப்பு்களுக்குப் பிந்திய ெரி்கட்ெல்்கள், உதோரைமோ்க, 
தற்ஹேோணதய COVID-19 டேருந்டதோற்்றோல் ்கென் 
டதோழில்வண்கயில் ஏற்ேடுகி்ற இெரஹ்கோள். 

(நிதி அறிக்ண்க்களின் குறிப்பு்கள் 3 மற்றும் 11-ஐப் ேோரக்்கவும்)

நோங்்கள் 31 டிெம்ேர 2021-இல் நிைவிய சில்ைண்ற மற்றும் சில்ைண்ற அல்ைோத 
டதோழில் ேட்டியல்்களுக்்கோன 1 மற்றும் 2ஆம் ்கட்ெ எதிரேோரக்்கப்ேடும் ்கென் 
இழப்பு டதோெரபிைோன நிரவோ்கத்தின் ஊ்கங்்கணையும் ்கணிப்பு்கணையும் 
கூரந்து ஆரோயந்ஹதோம். ஆண்டின்ஹேோது ்கைக்கு முண்றணம்களில் 
டெயயப்ேட்ெ சீரணமப்பு்களின் ஆரோயவும் இதில் உள்ைெங்கியது.

நோங்்கள் பின்வருேவற்றில் ்கவனம் டெலுத்தி, முக்கியக் ்கட்டுப்ேோடு்களின் 
வடிவணமப்ணேயும் டெயல் விணைவுத்தன்ணமணயயும் ஹெோதித்ஹதோம்:

• COVID-19 இன் விணைவோ்க ஏற்ேட்டுள்ை ்கென் ்கண்ஹைோட்ெத்தில் 
உள்ை முன்ஹனோடியில்ைோத மற்றும் அதி்க நிச்ெயமற்்ற தன்ணமணயப் 
பிரதிேலிக்கும் மோதிரியணமப்புக்குப் பிந்ணதய ெரி்கட்ெல்்கள் உட்ேெ, 
முன்ஹனோக்குள்ை சிை டேரிய டேோருைோதோர அனுமோனங்்கணை மதிப்ேோயவு 
டெயவதிலும் அங்கீ்கரிப்ேதிலும், ஆட்சிமன்்றத்தின் ஈடுேோடு; 

• எதிரேோரக்்கப்ேடும் ்கென் இழப்புக் ்கைக்கீட்டில் ஹெரக்்கப்ேட்ெ 
டவளித்தரப்பு மற்றும் உள்தரப்புத் தரவு உள்ளீடு்களில் முழுணம மற்றும் 
துல்லியம் மற்றும் 

• அைவு மற்றும் தரத் தூண்டுதல்்களின் அடிப்ேணெயில் நிணை 1, நிணை 
2 ஆகியவற்றுக்கு ஒதுக்்கப்ேட்ெ டவளிப்ேோடு்களின் துல்லியம் மற்றும் 
தக்்க்கோைத்தன்ணம. 

ஒவஹவோர ஆண்டும் குழுமத்தின் உள் நிபுைர்கள் எதிரேோரக்்கப்ேடும் ்கென் 
இழப்புக் ்கைக்கீட்டு முண்ற்கள் மற்றும் ஊ்கங்்களின் மோதிரியணமப்ணே 
சுஹயச்ணெயோ்க மதிப்பிட்ெனர. அவர்களின் முடிவு்கணை நோங்்கள் மறுஆயவு 
டெயஹதோம்.

முண்றணம்கள் மற்றும் மதிப்பீடு்கள் டேோருத்தமோனணவயோ என்ேணத 
மதிப்பிடுவதற்கு ஹதரந்டதடுக்்கப்ேட்ெ ்கென் இைோ்கோக்்களின் 
எதிரேோரக்்கப்ேடும் ்கென் இழப்பு்கணை மீைோயவு டெயய நிபுைர்கணை 
நோங்்கள் ஈடுேடுத்திஹனோம்.

எங்்கள் ேணிணய ஹமற்ட்கோள்ண்கயில் மோதிரியணமப்புக்குப் பிந்ணதய 
ெரி்கட்ெல்்களின் ஹ்கோட்ேோட்ணெயும் ்கைக்கீட்டு அடிப்ேணெணயயும் 
நோங்்கள் எதிரோயவு டெயஹதோம். COVID-19 இன் தோக்்கத்திலிருந்து எழும் 
என எதிரேோரக்்கப்ேடும் ்கென் நிணைணம்கணைக் ்கருத்தில் ட்கோண்டு, 
சிை முன்ஹனோக்குள்ை டேோருைோதோர உள்ளீடு்களின் நியோயத்ணதயும், 
ஒட்டுடமோத்தமோ்க எதிரேோரக்்கப்ேடும் ்கென் இழப்பின் விணைணவயும் நோங்்கள் 
மதிப்பீடு டெயஹதோம்.

டமோத்தத்தில் ஹெதோரமற்்ற டவளிப்ேோடு்களுக்கு எதிரேோரக்்கப்ேடும் ்கென் 
இழப்ணேக் ்கணிப்ேதற்குக் குழுமம் ேயன்ேடுத்திய ்கைக்கு முண்ற்களும் 
ஊ்கங்்களும் டேோருத்தமோ்க இருப்ேதோ்க மதிப்பிட்ஹெோம்.  

நன்மதிப்பு

31 டிெம்ேர 2021 நிைவரப்ேடி, ண்கய்கப்ேடுத்தல்்களின் விணைவோ்க 
குழுமத்திெம் $5,362 மில்லியன் நன்மதிப்பு இருந்தது. 

எதிர்கோை டரோக்்கப் புழக்்கத்ணதக் ்கணிப்ேதிலும் வருெோந்திர 
நன்மதிப்புச் ஹெதோரச் ஹெோதணனணய ஹமற்ட்கோள்வதிலும் நிரவோ்கம் 
குறிப்பிெத்தக்்க அைவிைோன தீரப்பு்கள் டெயவதோல் நோங்்கள் இதில் 
்கவனம் டெலுத்திஹனோம்.

தள்ளுேடி டெயயப்ேடும் டரோக்்கப் புழக்்கப் ேகுப்ேோயவில் 
ேயன்ேடுத்தப்ேட்ெ பின்வரும் முக்கிய ஊ்கங்்கள் இணவ 
டதோெரேோனணவ:

• டரோக்்கப் புழக்்க முன்னுணரப்பு்கள்; 
• தள்ளுேடி விகிதம் மற்றும்
• நீண்ெ ்கோை வைரச்சி விகிதம்.

(நிதி அறிக்ண்க்களின் குறிப்பு்கள் 3 மற்றும் 27-ஐப் ேோரக்்கவும்)

நிரவோ்கம் அணெயோைம் ்கண்ெ குழுமத்தின் டரோக்்கம் ஈட்டித்தரும் பிரிவு்களின் 
டேோருத்தத்ணதயும் ஹெதோரத்தின் அணெயோைக்குறி்கள் அணெயோைம் 
்கோைப்ேட்ெ நணெமுண்றணயயும் நோங்்கள் மதிப்பிட்ஹெோம்.  

அந்த வருெத்தில், ைக்ஷமி விைோஸ் வங்கிணய ண்கய்கப்ேடுத்துவதற்்கோ்க 
இந்த குழுமம் தனது நன்மதிப்பு ்கைக்கீட்ணெ ஹமம்ேடுத்தியது. நன்மதிப்பு 
டதோண்கணயக் ்கைக்கிடுவதற்்கோன அடிப்ேணெணய நோங்்கள் மறுஆயவு 
டெயது மதிப்பிட்ஹெோம், டிெம்ேர 31, 2021-ல் நிரவோ்கத்தின் நன்மதிப்புச் 
ஹெதோரச் ஹெோதணனணய மறுஆயவு டெயஹதோம். 

கிணையுரிணம டேற்்ற டிபிஎஸ் ஹேங்க் (�ோங்்கோங்) லிமிடெட்-ஐப் 
டேோறுத்தவணர (31 டிெம்ேர 2021 நிைவரப்ேடி அதன் நன் மதிப்பு $4,631 
மில்லியன்), நிரவோ்கத்தின் டரோக்்கப் புழக்்க முன்னுணரப்பு்கணையும் அணவ 
வகுக்்கப்ேட்ெ நணெமுண்றணயயும் நோங்்கள் ேரிசீலித்ஹதோம். எங்்கள் குழுவின் 
மதிப்பீட்டு நிபுைர்களுென் ஹெரந்து, தள்ளுேடி விகித மற்றும் வைரச்சி விகித 
ஊ்கங்்கணைக் குழுமத்தின் டெோந்தக் ்கெந்த்கோைச் டெயல்ேோட்டுெனும் 
கிணெக்்கப்டேற்்ற டவளித்தரப்புத் டதோழில்துண்ற மற்றும் டேோருளியல் 
குறியீடு்கஹைோடும் மதிப்பிட்ஹெோம். 

முக்கிய ஊ்கங்்களின் டதோெரபில் நிரவோ்கம் டெயத கூருைரதி்றன் 
ேகுப்ேோயணவ நோங்்கள் மறுஆயவு டெயஹதோம். இந்த ஊ்கங்்களில் ஹநரும் 
ஏஹதனும் நியோயமோன உத்ஹதெ மோற்்றம் ஹெதோரத்ணத உண்ெோக்்கோதிருக்குமோ 
என்ேணத உறுதிப்ேடுத்துவது இதன் ஹநோக்்கம். அத்ஹதோடு டதோெரந்து ேரவி 
வருகி்ற COVID-19 டேருந்டதோற்றுஹநோயோல் ட்கோடுக்்கப்ேட்ெ ெந்ணதக் 
்கண்ஹைோட்ெத்ணதக் ்கருத்தில் ட்கோண்டு, �ோங்்கோங் நிைவரத்தின் 
அடிப்ேணெயில் எங்்கைது டெோந்த அழுத்தச் ஹெோதணனணயயும் நோங்்கள் 
ஹமற்ட்கோண்ஹெோம்.   

31 டிெம்ேர 2021 நிைவரப்ேடி, நன் மதிப்பு ஹெதோரமணெயோதிருந்ததோ்க 
நிரவோ்கம் டெயத மதிப்பீட்டுக்கு நோங்்கள் உென்ேடுகிஹ்றோம். 
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முககியத தணிகண்க விவ்கோரம் முககியத தணிகண்க விவ்கோரததிற்கு எங்்கள் தணிகண்க 
எவவோறு தீரவு ்கணெது

நியோயமோன மதிப்பில் வெமிருககும் நிதிக்கருவி்களின் மதிப்பீடு

குழுமத்தின் வெமிருந்த நியோயமோன மதிப்பிைோன நிதிக்்கருவி்கள் 
என்ேன வருவித்த டெோத்து்கள் மற்றும் டேோறுப்பு்கள், வரத்த்கப் 
ேங்குப் ேத்திரங்்கள், குறிப்பிட்ெ சிை ்கென் ்கருவி்கள் மற்றும் 
நியோயமோன மதிப்பிைோன இதரச் டெோத்து்கள் மற்றும் டேோறுப்பு்கள் 
ஆகும்.

குழுமத்தின் நிதிக்்கருவி்கள் டேரும்ேோலும் கூ்றப்ேேட்ெ 
ெந்ணத விணை்கள் (நிணை 1) அல்ைது ெந்ணதயில் 
்கவனிக்்கப்ேட்ெ விணை்கள் (நிணை 2) ஆகியவற்ண்றக் ட்கோண்டு 
மதிப்பிெப்ேடுகின்்றன. "நிணை 3" அம்ெங்்களின் மதிப்பீடு 
்கவனிக்்கப்ேெ இயைோத முக்கிய உள்ளீடு்கணைச் ெோரந்துள்ைது.

நிதிக்்கருவி்களின் (நிணை 1, 2 மற்றும் 3) ஒட்டுடமோத்த மதிப்பீட்ணெ 
முக்கியத் தணிக்ண்க விவ்கோரமோ்க நோங்்கள் ்கருதிஹனோம். இது 
குழுமத்தின் நிதிநிணையில் குறிப்பிெத்தக்்க அங்்கம் வகிப்ேதும், 
நியோயமோன மதிப்ணே நிரையிப்ேதில் ஈடுப்ேடுத்தப்ேடும் 
டேோருள்்கள் மற்றும் ்கணிப்பு்களின் இயல்பும் இதற்குக் ்கோரைம்.  

நியோயமோன மதிப்ணே நிரையிக்கும்ஹேோது, ்கென் இெரேோடு, 
நிதியளிப்புச் டெைவு்கள், ஏைக்குத்தண்கப் ேரப்பு்கள், மற்்ற சிை 
சூழ்நிணை்களில், அைவு மற்றும் மோதிரியணமப்பு வணரயண்ற்கள் 
ஆகியவற்ண்ற நிரையிக்்க நிரவோ்கம் ெரி்கட்ெல்்கணைச் டெயகி்றது. 
இந்தச் ெரி்கட்ெல்்கள் சிைவற்றின் ்கைக்கு முண்றணம்கள் 
டதோெரந்து மோறிக்ட்கோண்ஹெ இருந்தோலும்கூெ, அது வங்கித் 
டதோழில் துண்றயுென் ேரந்த அடிப்ேணெயில் ஒத்துள்ைது. 

(நிதி அறிக்ண்க்களின் குறிப்பு்கள் 3 மற்றும் 41-ஐப் ேோரக்்கவும்)

குழுமத்தின் நிதிக்்கருவி்களின் மதிப்பீட்டு முண்ற்கள் மீதோன 
்கட்டுப்ேோடு்களின் வடிவணமப்ணேயும் டெயல் விணைவுத்தி்றணனயும் 
நோங்்கள் மதிப்பிட்ஹெோம். பின்வருேவற்றின் மீதோன அதி்கோரமும் இவற்றில் 
உட்ேடும்:

•  புதிய மோதிரியணமப்பு்களில் நிரவோ்கம் டெயயும் ஹெோதணன, அங்கீ்கரிப்பு 
மற்றும் தற்ஹேோணதய மோதிரியணமப்பு்களின் மறுச்ெரிேோரப்பு;

• மதிப்பீட்டு மோதிரி்களில் விணைத்தரவு உள்ளீடு்களின் முழுணமத்தன்ணம 
மற்றும் துல்லியம்; 

• பிணையப்டேோருட்்கள் ெோரந்தச் ெரச்ணெ்களின் ்கண்்கோணிப்பு; மற்றும்
• குழுமச் ெந்ணத மற்றும் ேைமோக்்கல் இெரேோட்டுக் குழு, குழும 

மதிப்பீட்டுக் குழு ஆகியவற்்றோல் டெயயப்ேடும் மதிப்பீட்டு 
நணெமுண்ற்களின் மீது ஹமற்ட்கோள்ளும் ஆளுணமச் டெயல்ேோடு்கள் 
(வழிப்டேோருள் மதிப்பீட்டுச் ெரி்கட்ெல்்கள் உள்ளிட்ெ) மற்றும் 
்கண்்கோணிப்பு.  

எங்்கள் தணிக்ண்கயின் ஹநோக்்கத்திற்்கோ்க இந்தக் ்கட்டுப்ேோடு்கணை 
நோங்்கள் ெோரந்திருக்்கமுடியும் என நோங்்கள் தீரமோனித்ஹதோம். ஹமலும், 
நோங்்கள்: 

•  எங்்கைது டெோந்த வல்லுநர்கணைப் ேணியமரத்தி அவர்கைது டெோந்த 
மோதிரியணமப்பு்கணையும் உள்ளீட்டு மூைங்்கணையும் ேயன்ேடுத்தி, 
குழுமத்தின் நிணை 1 மற்றும் 2 நிதிக்்கருவி்களின் மோதிரிக்கூறுக்்கோன 
நியோயமோன மதிப்பின் சுஹயச்ணெக் ்கணிப்ணே நிரையித்ஹதோம். 
இவற்ண்றத் குழுமத்தின் நியோயமோன மதிப்புக் ்கைக்கீட்டுென் 
ஒப்பிட்டு, தனிப்ேட்ெ குறிப்பிெத்தக்்கதன்ணம மதிப்பீட்டு 
ஹவறுேோடு்கணை அல்ைது அணமப்புமுண்றயிலுள்ை ேோகுேோட்ணெ 
ஆரோயந்ஹதோம். 

• ேயன்ேடுத்தப்ேட்ெ ்கைக்கு முண்றணம்களின் நியோயமோன 
தன்ணமணயயும், குறிப்பிெத்தக்்க ்கண்டுைர முடியோத மதிப்பீட்டு 
உள்ளீடு்கணைக் ட்கோண்ெ நிதிக்்கருவி மதிப்பீடு்களின் 
மோதிரிக்கூறுக்்கோ்கச் டெயயப்ேட்ெ ஊ்கங்்கணையும் (நிணை 3 
்கருவி்கள்) ேரிசீலித்ஹதோம்.

• டேோருத்தமற்்ற மதிப்பீடு்களின் உத்ஹதெக் குறியீடு்கணை அணெயோைம் 
்கோை பிணையப்டேோருட்்கள் ெோரந்தச் ெரச்ணெ்களில் ேரிசீைணன்கள் 
ஹமற்ட்கோண்ஹெோம்; 

• கிணெக்்கப்டேற்்ற ெந்ணதத் தரவு்கணையும் டதோழில்துண்றப் 
ஹேோக்கு்கணையும் ்கருத்தில் ட்கோண்டு, நியோயமோன மதிப்புச் 
ெரி்கட்ெல்்களின் உள்ளீடு்கணைச் ஹெோதித்து, ்கைக்கு முண்ற்கணை 
ஆரோயந்ஹதோம்; மற்றும்

• நியோயமோன மதிப்ணே மதிப்பீடு டெயவதில் ஒப்பீட்டுச்ெோன்று 
வட்டி விகிதங்்கள் மீதோன ("ஐபிஓஆர சீரதிருத்தம்") உை்கைோவிய 
சீரதிருத்தங்்களின் தோக்்கங்்கள் ்கருதப்ேடுகின்்றன.   

டமோத்தத்தில், நியோயமோன மதிப்பிைோன நிதிக்்கருவி்களின் மதிப்பீடு 
ஏற்புணெய விணைவு வரம்பு்களுக்கு உட்ேட்டிருந்தது.

இதர விவரங்்கள்
இதர விவரங்்களுக்கு நிரவோ்கஹம டேோறுப்ேோகும். இதர விவரங்்களில் இந்தத் தணிக்ண்கயோைர அறிக்ண்கயின் ஹததிக்கு முன்ேோ்க நோங்்கள் டேற்்ற 
இயக்குநர்களின் அறிக்ண்கயும் (ஆனோல் நிதி அறிக்ண்க்கள் மற்றும் எங்்கள் தணிக்ண்கயோைர்களின் அறிக்ண்க உள்ைெங்்கோது) இத்ஹததிக்குப் பி்றகு 
எங்்களுக்குக் கிணெக்குடமன எதிரேோரக்்கப்ேட்ெ ஆண்டு அறிக்ண்கயின் இதரப் ேகுதி்களும் ("இதரப் ேகுதி்கள்") உள்ைெங்கும்.

நிதிநிணை அறிக்ண்க்கள் குறித்த எங்்கள் ்கருத்தில் இந்த இதர விவரங்்கள் உள்ைெங்்கவில்ணை. அத்ஹதோடு, இது டதோெரேோ்க எந்தவித உறுதியோன 
முடிணவயும் நோங்்கள் டவளியிெவில்ணை, டவளியிெ மோட்ஹெோம்.

நிதிநிணை அறிக்ண்க்கணைத் தணிக்ண்க டெயவதில் ஹமற்்கோணும் இதர விவரங்்கணையும் வோசித்து, அவவோறு டெயயும்ஹேோது, நிதி அறிக்ண்க்களுென் 
அல்ைது தணிக்ண்கயில் நோங்்கள் ்கண்டுபிடித்தவற்றுென் இதர விவரங்்கள் ஒத்திருக்கி்றதோ அல்ைது விவரப்பிணழ இருப்ேதுஹேோைத் டதரிகி்றதோ 
என்ேணதப் ேரிசீலிப்ேது எங்்கள் டேோறுப்பு.

இந்தத் தணிக்ண்கயோைர அறிக்ண்கயின் ஹததிக்கு முன்ேோ்க எங்்களுக்குக் கிணெத்த இதர விவரங்்கள் மீதோன தணிக்ண்கணய அடிப்ேணெயோ்கக் 
ட்கோண்டு இதர விவரங்்களில் விவரப்பிணழ இருப்ேதோ்க நோங்்கள் முடிவுக்கு வந்தோல், அந்த உண்ணமணய நோங்்கள் டதரிவிக்்க ஹவண்டும். இது 
டதோெரேோ்க நோங்்கள் த்கவல் டதரிவிப்ேதற்கு எதுவுமில்ணை.

இதரப் ேகுதி்கணை நோங்்கள் ேடிக்ண்கயில், அதில் விவரப்பிணழ இருப்ேதோ்க நோங்்கள் முடிவுக்கு வந்தோல் ஆளுணமக்குப் டேோறுப்ேோனவர்களிெம் 
அதுகுறித்து த்கவல் டதரிவித்து SSAs-க்கு ஏற்ே தகுந்த நெவடிக்ண்க எடுக்்கச்டெயயஹவண்டும்.
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நிதி அறிக்கைகைளில் நிர்வாகைம் மற்றும் இயககுனரகைளின் ப�வாறுப்புகைள்  
இந்த நிதிநிலை அறிகலகைகைள் சட்டத்திற்கும் SFRS(I)s ்தரஙகைளுககும் ஏற்்றபடி ்தயாரிககைபபடடு உணலமையான மைற்றும் நியாயமைான கைருத்ல்த 
வெளிபபடுத்தும் ெலகையில் பல்டககைபபடுெது நிரொகைத்தின் வபாறுபபாகும். அத்்்தாடு அதிகைாரமைற்்ற உப்யாகைம் அல்ைது விற்பலனயில் ஏற்படும் 
இழபபுகைளிலிருநது வசாத்துகைள் பாதுகைாககைபபடுெ்தற்கு நியாயமைான உறுதியளிககைககூடிய உள் கைணககியல் கைடடுபபாடடு முல்றலயத் திட்டமிடடு 
நல்டமுல்றபபடுத்து்தல் மைற்றும் பரிெரத்்தலனகைள் முல்றயான அதிகைாரம் வபற்று உணலமையான நியாயமைான நிதிநிலை அறிகலகைகைலைத் 
்தயாரிககைவும் வசாத்துக கைணககில் கைடடிககைாககைவும் அெசியமைான ெலகையில் பதிவு வசயயபபடுெல்த உறுதிபபடுத்துெது ஆகியலெயும் இதில் 
அ்டஙகும். 

நிதிநிலை அறிகலகைகைலைத் ்தயாரிபபதில், குழுமைத்்தால் வ்தா்டரநது வசயல்ப்டத்்தககை நிறுெனமைாகைத் வ்தா்டரககூடிய ஆற்்றலை மைதிபபிடுெது, 
வபாருத்்தமைாயின் இது வ்தா்டரபான விெகைாரஙகைலை வெளியிடுெது, வ்தா்டரநது வசயல்ப்டத்்தககை நிறுெனத்திற்கைான கைணககியல் அடிபபல்டலயப 
பயன்படுத்துெது ஆகியலெ நிரொகைத்தின் வபாறுபபு. குழுமைத்ல்தக கைலைககை அல்ைது வசயல்பாடல்ட நிறுத்்த எணணினால் அல்ைது இவொறு 
வசயெல்தத் ்தவிர ்ெறு சாத்தியமைான மைாற்றுெழி இல்ைா்த சூழ்நிலைகைள் ஏற்பட்டால் மைடடு்மை இ்தற்கு விதிவிைககு.

குழுமைத்தின் நிதிநிலை அறிகலகைத் ்தாககைல் நல்டமுல்றலயக கைணகைாணிபபது இயககுநரகைளின் வபாறுபபுகைளில் உள்ை்டஙகும்.

நிதி அறிக்கைகைளின் தணிக்கையில் தணிக்கையவாளரகைளின் ப�வாறுப்புகைள்
வமைாத்்த நிதி அறிகலகைகைளில் ்மைாசடி அல்ைது பிலழயால் விெரப பிலழகைள் இல்ைாதிருககி்ற்தா என்ப்தற்கு நியாயமைான உறுதி வபற்று எஙகைள் 
கைருத்ல்த உள்ை்டககும் ்தணிகலகையாைரகைளின் அறிகலகைலய வெளியிடுெ்்த எஙகைள் இைககு. நியாயமைான உறுதி என்பது உயர நிலையிைான 
உறுதியாகை இருந்தாலும் சிஙகைபபூர ்தணிகலகைத் ்தரஙகைளுககு ஏற்ப ந்டத்்தபபடும் ்தணிகலகை, இருககைககூடிய விெரப பிலழலய எப்பாதும் 
கைணடுபிடித்துவிடும் என்ப்தற்கு உத்்தரொ்தமில்லை. ்மைாசடியால் அல்ைது பிலழயால் ஏற்படும் விெரபபிலழகைள், ்தனியாகை்ொ அல்ைது 
வமைாத்்தமைாகை்ொ இந்த நிதிநிலை அறிகலகைகைளின் அடிபபல்டயில் பயன்பாட்டாைரகைள் எடுககும் வபாருளியல் தீரமைானஙகைலைப பாதிககைககூடும் 
ெலகையில் அலமைந்தால் அலெ முககியமைானலெயாகைக கைரு்தபபடும்.

சிஙகைபபூர ்தணிகலகைத் ்தரஙகைளின்படி ந்டத்்தபபட்ட ்தணிகலகையின் ஒரு பகுதியாகை, ்தணிகலகை முழுெதும் நிபுணத்துெ மைதிபபீடல்டப பயன்படுத்தி, 
நிபுணத்துெ ஐயொ்தத்ல்த நிலைநாடடி்னாம். அத்்்தாடு நாஙகைள்:

• ்மைாசடி அல்ைது பிலழயால் நிதி அறிகலகைகைளில் விெரப பிலழகைள் ்நரககூடிய அபாயத்ல்த அல்டயாைம் கைணடு மைதிபபிடடு, இந்த 
இ்டரகைளுககுப வபாருத்்தமைான ்தணிகலகை நல்டமுல்றகைலை ்மைற்வகைாணடு, எஙகைள் கைருத்துககு அடிபபல்ட ெழஙகுெ்தற்குப ்பாதுமைான 
வபாருத்்தமைான ்தணிகலகை ஆ்தாரஙகைலைப வப்ற்ெணடும். பிலழயால் ்நரும் விெரபபிலழலயவி்ட ்மைாசடியால் ்நரும் விெரப பிலழலய 
அல்டயாைம் கைாணாதிருககைககூடிய அபாயம் அதிகைம். ஏவனனில் ்மைாசடியில் கூடடுசசதி, ஏமைாற்று, ்ெணடுவமைன்்்ற வசயயபபட்ட விடுபாடுகைள், 
பி்றழ்கூற்று அல்ைது உள் கைடடுபபாடு மீ்றல் ஆகியலெ இருககைககூடும்.

• சூழ்நிலைககுப வபாருத்்தமைான ்தணிகலகை நல்டமுல்றகைலை ெடிெலமைககை, ்தணிகலகைககுத் ்்தலெயான உள் கைடடுபபாடல்டப பற்றிய 
புரிநதுணரலெப வப்ற்ெணடும். குழுமைத்தின் உள் கைடடுபபாடடின் வசயல்தி்றன் பற்றி கைருத்து வ்தரிவிபபது இ்தன் ்நாககைமைல்ை.

• பயன்படுத்்தபபட்ட கைணககியல் வகைாள்லகைகைளின் வபாருத்்தத்ல்தயும் நிரொகைம் வசய்த கைணககியல் உத்்்தசஙகைள் மைற்றும் அது வ்தா்டரபான 
வெளிபபாடுகைள் ஆகியெற்றின் நியாயமைான ்தன்லமைலயயும் பரிசீலிககை ்ெணடும்.

• வ்தா்டரநது வசயல்ப்டககூடிய கைணககியல் அடிபபல்டலய நிரொகைம் பயன்படுத்தியது வபாருத்்தமைான்தா என்பது பற்றி தீரமைானிககை்ெணடும், 
அத்்்தாடு வப்றபபட்ட ்தணிகலகை ஆ்தாரத்தின் அடிபபல்டயில் குழுமைம் வ்தா்டரநது வசயல்ப்டககூடிய நிறுெனமைாகைத் வ்தா்டரககூடிய 
ஆற்்றல் குறித்து குறிபபி்டத்்தககை ஐயம் ஏற்படுத்்தககூடிய நிகைழ்வுகைள் அல்ைது சூழ்நிலைகைள் வ்தா்டரபான விெர நிசசயமின்லமை இருககி்ற்தா 
என்பல்தத் தீரமைானிககை்ெணடும், விெர நிசசயமின்லமை இருபப்தாகை நாஙகைள் தீரமைானித்்தால் நிதி அறிகலகைகைளில் இ்டம் வபற்றுள்ை அது 
வ்தா்டரபான வெளிபபாடுகைள் குறித்து எஙகைள் ்தணிகலகையைாரகைளின் அறிகலகையில் கைெனத்ல்த ஈரககை்ெணடும் அல்ைது இந்த வெளிபபாடுகைள் 
்பாதுமைானலெயாகை இல்ைாவிட்டால் எஙகைள் கைருத்ல்தத் திருத்தியலமைககை ்ெணடும். எஙகைைது தீரமைானஙகைள் ்தணிகலகையாைரகைளின் அறிகலகை 
்்ததி ெலர வப்றபபட்ட ்தணிகலகை ஆ்தாரத்தின் அடிபபல்டயிைானலெ, ஆயினும் ெருஙகைாை நிகைழ்வுகைள் அல்ைது சூழ்நிலைகைள் குழுமைம் 
வ்தா்டரநது வசயல்ப்டககூடிய ஆற்்றலை இழபப்தற்குக கைாரணமைாகை இருககைககூடும்.

• வெளிபபாடுகைள் உடப்ட, நிதி அறிகலகைகைளின் ஒடடுவமைாத்்த பல்டபபு, அலமைபபுமுல்ற, உள்ை்டககைம் ஆகியெற்ல்றயும் நியாயமைாகைப 
பல்டககைபபடும் ெலகையில் அடிபபல்ட பரிெரத்்தலனகைலையும் நிகைழ்வுகைலையும் நிதிநிலை அறிகலகைகைள் பிரதிபலிககி்ற்தா என்பல்தயும் 
பரிசீலிககை்ெணடும்.

• ஒருஙகிலணககைபபட்ட நிதிநிலை அறிகலகைகைள் குறித்து கைருத்து வ்தரிவிககை குழுமைத்தின் நிறுெனஙகைள் அல்ைது வ்தாழில் ந்டெடிகலகைளின் 
நிதி விெரஙகைள் குறித்்த ்பாதுமைான, வபாருத்்தமைான ்தணிகலகை ஆ்தாரஙகைலைப வப்ற்ெணடும். குழுமைத்தின் ்தணிகலகை முல்றககும் 
்மைற்பாரலெககும் வசயல்பாடடுககும் நாஙகைள் வபாறுபபா்ொம். எஙகைள் ்தணிகலகைக கைருத்துககு நாஙகைள் மைடடு்மை வபாறுபபா்ொம்.
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திட்டமி்டபபட்ட ்தணிகலகை அைவு, கைாைம் மைற்றும் ்தணிகலகையின்்பாது உள் கைடடுபபாடடில் நாஙகைள் அல்டயாைம் கைாணும் ஏ்்தனும் 
குறிபபி்டத்்தககை குல்றபாடுகைள் உள்ளிட்ட ்தணிகலகையின் குறிபபி்டத்்தககை கைணடுபிடிபபுகைலையும் இ்தர விெரஙகைலையும் நாஙகைள் 
இயககுநரகைளி்டம் வ்தரியபபடுத்து்ொம்.

சு்யசலச நல்டமுல்ற வ்தா்டரபான வநறிமுல்ற நிபந்தலனகைளுககு நாஙகைள் உடபட்ட்தாகைவும் இயககுநரகைளி்டம் அறிகலகை சமைரபபிப்பாம். 
அத்்்தாடு எஙகைள் சு்தநதிரத்ல்தயும் வபாருநதுமைாயின் அல்தச சாரந்த பாதுகைாபபுகைலையும் பாதிககைககூடும் என நியாயமைாகைக கைரு்தபபடும் எல்ைா 
உ்றவுமுல்றகைலையும் இ்தர விெகைாரஙகைலையும் அெரகைளி்டம் வ்தரியபபடுத்து்ொம்.

இயககுநரகைளி்டம் வ்தரியபபடுத்தும் விெகைாரஙகைளிலிருநது ந்டபபு கைாைகைட்டத்தின் நிதிநிலை அறிகலகைகைளின் ்தணிகலகைககு மிகைவும் 
முககியமைான விெரஙகைலை நிரணயித்து முககியத் ்தணிகலகை விெகைாரஙகைலை அல்டயாைம் கைாண்பாம். இவவிெகைாரம் குறித்து வபாது 
வெளிபபாடல்ட விைககும் சட்டம் அல்ைது விதிமுல்ற இருந்தாவைாழிய அல்ைது அரிய சூழ்நிலைகைளில் ஒரு விெகைாரத்ல்த வெளியிடுெ்தால் வபாது 
நைலனவி்ட அதிகை பாதிபபு ்நரககூடும் என்்ற நியாயமைான எதிரபாரபபால் விெகைாரத்ல்த எஙகைள் அறிகலகையில் வெளியி்டககூ்டாது என நாஙகைள் 
நிரணயித்்தாவைாழிய எஙகைள் ்தணிகலகையாைரகைளின் அறிகலகையில் இவவிெகைாரஙகைலை நாஙகைள் எடுத்துக கூறியிருககி்்றாம்.

இதரச் சட்டபூர் ஒழுங்குவிதி நி�நத்னகைள் குறிதத அறிக்கை
எஙகைள் கைருத்துபபடி நாஙகைள் ்தணிகலகையாைரகைைாகை இருககும் நிறுெனமும் சிஙகைபபூரில் ஒருஙகிலணககைபபட்ட துலண நிறுெனஙகைளும் 
இசசட்டபபடி ்்தலெயான கைணககு மைற்றும் இ்தரப பதி்ெடுகைலைச சட்டபபடி முல்றயாகைப பாதுகைாத்து லெத்துள்ைன. 

இந்தச சு்யசலச ்தணிகலகையாைரகைளின் அறிகலகைலயத் ்தணிகலகை ஈடுபாடடுப பஙகைாளியாகைச வசயல்பட்டெர ஆண்டனி எல்டுரிடஜ்.

பிரைஸ்வாட்டர்ஹஸகூப்பரஸ LLP
வபாதுக கைணககைாைரகைள் மைற்றும் சான்றுவபற்்ற வபாதுக கைணககைாைரகைள்

சிஙகைபபூர, 11 பிபரெரி 2022
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டிபிஎஸ் குரூப் ஹ�ோல்டிங்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்்கள்

தணிகல்க டசையேப்்படட, 
ஒருஙகிலைக்கப்்படட வருவாய அறிகல்க
31 டிெம்்பர 2021-இல் முடிவுற்்ற ஆணடுக்கோன

$ மில்லியன்்களில் 2021 2020
வட்டி வருமோனம் 10,185 12,208
வட்டிச் டெைவினம் 1,745 3,132
நி்கர வட்டி வருமோனம் 8,440 9,076

நி்கரக் ்கட்ெைமும் தரகு வருமோனமும் 3,524 3,058
நி்கர வரத்த்க வருமோனம் 1,791 1,405
முதலீட்டுப் ேங்குப் ேத்திரங்்கள் மூைம் நி்கர வருமோனம் 387 963
இதர வருமோனம் 259 90
வட்டியில்ைோ வருமோனம் 5,961 5,516
டமோதத வருமோனம் 14,401 14,592

ஊழியர அனுகூைங்்கள் 3,875 3,550
இதரச் டெைவினங்்கள் 2,694 2,608
டமோததச் டெைவினங்்கள் 6,569 6,158

ஒதுககு்களுககு முன் ைோ்பம் 7,832 8,434
்கென் மற்றும் இதர இழப்பு்களுக்்கோன ஒதுக்கீடு 52 3,066
வரிககு முநணதய ைோ்பம் 7,780 5,368
வருமோன வரிச் டெைவினம் 973 612
நி்கர ைோ்பம் 6,807 4,756

இவற்றுக்குரியவர்கள்:
்பங்குதோரர்கள் 6,805 4,721
்கட்டுப்ேோடில்ைோத ேோத்தியணத 2 35

6,807 4,756

ெோதோரை ேங்கு ஒன்றின் அடிப்ேணெ மற்றும் டரோக்்கமோக்்கப்ேட்ெ வருமோனம் ($) 2.61 1.81

குறிப்பு்கள் இநத நிதிநிணை அறிக்ண்க்களின் முக்கியப் ேகுதியோ்க அணமநதுள்ளன.
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$ மில்லியன்்களில் 2021 2020
நி்கர ைோ்பம் 6,807 4,756

இதர விரிவோன வருமோனம்:

பிற்்போடு வருவோய அறிகண்கயில் மறுப்்பகுப்பு  
 டெயயப்்பெககூடிய இனங்்கள்:
டவளிநோட்டு நெவடிக்ண்க்களின் நோையமோற்று ஹவறுேோடு்கள் 361 (65)
இணை நிறுவனங்்களின் இதர விரிவோன வருமோனம் 12 (11)
இதர விரிவோன வருமோனத்தின் மூைம் நியோயமோன மதிப்பில் ேகுக்்கப்ேட்ெ  
 ்கென் ்கருவி்களின் ஆதோயம் / (நட்ெம்) மற்றும் ேைப் புழக்்க வரம்பு அணெவு்கள்
  ேங்குமுதலில் ஹெரந்த நி்கர மதிப்பீடு (757) 1,215
  வருமோன அறிக்ண்கக்கு மோற்றியது (390) (636)
  இதர விரிவோன வருமோனத்தின் உட்கூறு்கள் டதோெரபிைோன வரிவிதிப்பு 88 (41)

பிற்்போடு வருமோன அறிகண்கயில் மறுப்்பகுப்பு டெயயப்்பெமோட்ெோத இனங்்கள்:
இதர விரிவோன வருமோனத்தின் மூைம் நியோயமோன மதிப்பில் ேகுக்்கப்ேட்ெ  
 ேங்குமுதல் ்கருவி்களின் ஆதோயம் / (நட்ெம்) (நி்கர வரி) 122 (225)
நியோயமோன மதிப்பிைோன நிதிப் டேோறுப்பு்களின் சுயக் ்கென் இெரிலிருந்து எழும்  
 நியோய மதிப்பு மோற்்றம் (நி்கர வரி) (32) 25
வணரயறுக்்கப்ேட்ெ ேயன் திட்ெங்்களின் மறுஅைவு்கள் (நி்கர வரி) (11) -
இதர விரிவோன வருமோனம், நி்கர வரி (607) 262

டமோதத விரிவோன வருமோனம் 6,200 5,018

இவற்றுக்குரியவர்கள்:
்பங்குதோரர்கள் 6,194 4,983
்கட்டுப்ேோடில்ைோத ேோத்தியணத 6 35

6,200 5,018

குறிப்பு்கள் இநத நிதிநிணை அறிக்ண்க்களின் முக்கியப் ேகுதியோ்க அணமநதுள்ளன.

டிபிஎஸ் குரூப் ஹ�ோல்டிங்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்்கள்

தணிகல்க டசையேப்்படட, 
ஒருஙகிலைக்கப்்படட விரிவான வருவாய அறிகல்க
31 டிெம்்பர 2021-இல் முடிவுற்்ற ஆணடுக்கோன
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$ மில்லியன்்களில் 2021 2020
டெோதது்கள்
மத்திய வங்கி்களில் டரோக்்கம், இருப்பு்கள் 56,377 50,618
அரெோங்்கப் ேங்குப் ேத்திரங்்களும் ்கருவூை உண்டியல்்களும் 53,262 51,700
வங்கி்களிலிருந்து வர ஹவண்டியணவ 51,377 50,867
ெோரபியச் டெோத்து்கள் 19,681 31,108
வங்கி மற்றும் நிறுவனப் ேோத்திரங்்கள் 69,692 65,456
வோடிக்ண்கயோைர்களுக்குக் ்கென்்களும் முன்ேைங்்களும் 408,993 371,171
இதரச் டெோத்து்கள் 15,895 19,495
கூட்ெோளி்கள் மற்றும் கூட்டு முயற்சி்கள் 2,172 862
டெோத்து்கள், இதர நிணைச் டெோத்து்கள் 3,262 3,338
நன்மதிப்பு மற்றும் ்கண்கூெற்்றணவ 5,362 5,323
டமோததச் டெோதது்கள் 686,073 649,938

ட்போறுப்பு்கள்
வங்கி்களுக்குச் ஹெர ஹவண்டியணவ 30,209 28,220
வோடிக்ண்கயோைர்களிெமிருந்து வரஹவண்டிய ணவப்பும் இருப்பும் 501,959 464,850
ெோரபியக் ்கென் டேோறுப்பு்கள் 20,318 32,904
இதரப் டேோறுப்பு்கள் 18,667 22,074
இதரக் ்கென் ேத்திரங்்கள் 52,570 43,277
கீழ்நிணைப்ேடுத்தப்ேட்ெ ேருவக் ்கென்்கள் 4,636 3,970
டமோததப் ட்போறுப்பு்கள் 628,359 595,295

நி்கரச் டெோதது்கள் 57,714 54,643

்பங்குமுதல்
ேங்கு மூைதனம் 11,383 10,942
இதரப் ேங்குமுதல் ்கருவி்கள் 2,392 3,401
இதரக் ்கோப்புநிதி 3,810 4,397
வருமோனக் ்கோப்புநிதி 39,941 35,886
்பங்குதோரர்களின் நிதி்கள் 57,526 54,626

்கட்டுப்ேோடில்ைோத ேோத்தியணத 188 17
டமோததப் ்பங்குமுதல் 57,714 54,643

குறிப்பு்கள் இநத நிதிநிணை அறிக்ண்க்களின் முக்கியப் ேகுதியோ்க அணமநதுள்ளன.

டிபிஎஸ் குரூப் ஹ�ோல்டிங்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்்கள்

தணிகல்க டசையேப்்படட,  
ஒருஙகிலைக்கப்்படட இருப்புநிலை அறிகல்க
31 டிெம்்பர 2021 நிைவரப்்படி
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நிறுவனத்தின் ்பஙகுதாரர்களுககு உரிேலவ

$ மில்லியன்்களில்
்பஙகு 

மூைதனம்

இதரப்  
்பஙகுமுதல்  

்கருவி்கள
இதரக  

்காப்புநிதி
வருமானக  
்காப்புநிதி

்பஙகுதாரர்களி 
ன் நிதி்கள

்கடடுப்்பாடில்ைாத  
்பாத்திேலத

டமாத்தப்  
்பஙகுமுதல்

2021
ஜனவரி 1-இல் இருப்பு 10,942 3,401 4,397 35,886 54,626 17 54,643
்கருவூைப் ேங்கு்களின் ட்கோள்முதல் (16) - - - (16) - (16)
டெயைோக்்கப் ேங்கு்கள் வழங்கீட்டின் ஹேரில் 

்கோப்புநிதியிலிருந்து எடுத்தது. 115 - (117) - (2) - (2)
நிணையோன மூைதனப் ேங்குப் ேத்திரங்்கள் 

மீட்பு - (1,009) - 1 (1,008) - (1,008)
ேங்கு அடிப்ேணெயிைோன ்கட்ெைச் டெைவு - - 134 - 134 - 134
ஸ்கிரிப் ைோே ஈவு திட்ெத்ணத டதோெரவதற்்கோ்க 

ேங்கு்கணை டவளியிடுவது 342 - - (342) - - -
ேங்குதோரர்களுக்குச் டெலுத்திய ைோே ஈவு(a) - - - (2,392) (2,392) - (2,392)
்கட்டுப்ேோடில்ைோத ேோத்தியணதயிலிருந்து வரும் 

மூைதன ேங்்களிப்பு - - 3 - 3 152 155
மற்்ற அணெவு்கள் - - - (13) (13) 13 -
டமோத்த விரிவோன வருமோனம் - - (607) 6,801 6,194 6 6,200
டிெம்ேர 31-இல் இருப்பு 11,383 2,392 3,810 39,941 57,526 188 57,714

2020
ஜனவரி 1-இல் இருப்பு 10,948 2,009 4,102 33,922 50,981 818 51,799
்கருவூைப் ேங்கு்களின் ட்கோள்முதல் (447) - - - (447) - (447)
டெயைோக்்கப் ேங்கு்கள் வழங்கீட்டின் ஹேரில் 

்கோப்புநிதியிலிருந்து எடுத்தது. 162 - (164) - (2) - (2)
நிணையோன மூைதனப் ேங்குப் ேத்திரங்்கள் 

டவளியீடு - 1,392 - - 1,392 - 1,392
துணை நிறுவனம் டவளியிட்ெ முன்னுரிணமப் 

ேங்கு்கள் மீட்பு - - - (1) (1) (799) (800)
ேங்கு அடிப்ேணெயிைோன ்கட்ெைச் டெைவு - - 131 - 131 - 131
ஸ்கிரிப் ைோே ஈவு திட்ெத்ணத டதோெரவதற்்கோ்க 

ேங்கு்கணை டவளியிடுவது 279 - - (279) - - -
ேங்குதோரர்களுக்குச் டெலுத்திய ைோே ஈவு(a) - - - (2,411) (2,411) - (2,411)
்கட்டுப்ேோடில்ைோத ேோத்தியணத்களுக்குச் 

டெலுத்தப்ேட்ெ ைோே ஈவு - - - - - (38) (38)
்கட்டுப்ேோடில்ைோத ேோத்தியணதயிலிருந்து வரும் 

மூைதன ேங்்களிப்பு - - - - - 1 1
டமோத்த விரிவோன வருமோனம் - - 328 4,655 4,983 35 5,018
டிெம்ேர 31-இல் இருப்பு 10,942 3,401 4,397 35,886 54,626 17 54,643

(a) ேங்குமுதைோ்கப் ேகுக்்கப்ேட்ெ மூைதனப் ேங்குப் ேத்திரங்்களுக்குச் டசலுத்தப்ேட்ெ ேகிரவு்கள் உள்ளெங்கும் (2021: $121 மில்லியன், 2020: $100 மில்லியன்)

குறிப்பு்கள் இநத நிதிநிணை அறிக்ண்க்களின் முக்கியப் ேகுதியோ்க அணமநதுள்ளன.

டிபிஎஸ் குரூப் ஹ�ோல்டிங்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்்கள்

தணிகல்க டசையேப்்படட, ஒருஙகிலைக்கப்்படட ்பஙகுமுதல் 
மாற்ற அறிகல்க
31 டிெம்்பர 2021-இல் முடிவுற்்ற ஆணடுக்கோன



15டிபிஎஸ் சுருக்கமான நிதிநிலை விவரம் 2021

$ மில்லியன்்களில் 2021 2020
நணெமுண்றக ்கோரியங்்களிலிருநது டரோக்கப் புழக்கம்
வரிக்கு முந்ணதய ைோேம் 7,780 5,368

டரோக்கம் ெோரோ மற்றும் இதர இனங்்களுக்கோன ெரி்கட்ெல்்கள்:
்கென் மற்றும் இதர இழப்பு்களுக்்கோன ஒதுக்கீடு 52 3,066
டெோத்து்கள் மற்றும் இதர நிணைச்டெோத்து்களில் ஹதயமோனம் 669 648
இணை நிறுவனங்்களின் ைோேங்்கள் அல்ைது நட்ெங்்கள் (213) (61)
விற்ேணனயில் நி்கர ைோேம், ரத்து டெயயப்ேட்ெ டெோத்துக்்கள் மற்றும் பி்ற அணெயோ     

டெோத்துக்்களின் நி்கரம் 13 38
முதலீட்டுப் ேங்குப் ேத்திரங்்கள் மூைம் நி்கர வருமோனம் (387) (963)
ேங்கு அடிப்ேணெயிைோன ்கட்ெைச் டெைவு 134 131
கீழ்நிணைப்ேடுத்தப்ேட்ெ தவணைக் ்கென்்களின் வட்டிச் டெைவு்கள் 76 64
குத்தண்கப் டேோறுப்பு்களின் வட்டிச் டெைவு்கள் 30 28
நணெமுண்றச் டெோத்து, டேோறுப்பு்களில் மோற்்றங்்களுக்கு முன் ைோேம் 8,154 8,319

இவற்றில் அதி்கரிப்பு/(குண்றவு):
வங்கி்களுக்குச் ஹெர ஹவண்டியணவ 598 4,246
வோடிக்ண்கயோைர்களிெமிருந்து வரஹவண்டிய ணவப்பும் இருப்பும் 33,162 57,164
இதரப் டேோறுப்பு்கள் (16,913) 16,160
இதரக் ்கென் ேத்திரங்்களும் ண்கமோற்று்களும் 9,149 (14,250)

இவற்றில் (அதி்கரிப்பு)/குண்றவு:
மத்திய வங்கி்களில் உள்ை ்கட்டுப்ேோடு ட்கோண்ெ இருப்பு்கள் (1,189) (1,818)
அரெோங்்கப் ேங்குப் ேத்திரங்்களும் ்கருவூை உண்டியல்்களும் (1,168) (379)
வங்கி்களிலிருந்து வர ஹவண்டியணவ 232 (11,465)
வங்கியும் நிறுவனப் ேங்குமுதலும் (3,277) (1,340)
வோடிக்ண்கயோைர்களுக்குக் ்கென்்களும் முன்ேைங்்களும் (35,518) (13,460)
இதரச் டெோத்து்கள் 15,199 (17,108)

டெலுத்தப்ேட்ெ வரி (698) (1,188)
நணெமுண்றக ்கோரியங்்களோல் கிணெதத நி்கர டரோக்கம் (1) 7,731 24,881

முதலீட்டு நெவடிகண்க்களில் இருநது டரோக்கப் புழக்கம்
இணை நிறுவனங்்களிலிருந்து ைோே ஈவு 42 31
ஒரு கூட்ெோளியிெமிருந்து வரும் மூைதன விநிஹயோ்கம் 10 -
கூட்ெோளி்கள் மற்றும் கூட்டு முயற்சி்களிலிருந்து வட்டி ண்கய்கப்ேடுத்துதல் (1,108) -
டெோத்து்கள் மற்றும் இதர நிணைச்டெோத்து்களின் விற்ேணன வருமோனம் 22 8
டெோத்து்கள் மற்றும் இதர நிணைச்டெோத்து்களின் ட்கோள்முதல் (567) (547)
ைக்ஷமி விைோஸ் வங்கியில் (LVB) ண்கய்கப்ேடுத்திய டரோக்்கம் மற்றும் 

டரோக்்கத்துக்கிணையோனணவ - 93
முதலீட்டு நெவடிகண்க்களில் ்பயன்்படுததப்்பட்ெ நி்கர டரோக்கம் (2) (1,601) (415)

டிபிஎஸ் குரூப் ஹ�ோல்டிங்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்்கள்

தணிகல்க டசையேப்்படட,  
ஒருஙகிலைக்கப்்படட டராக்கப் புழக்க அறிகல்க
31 டிெம்்பர 2021-இல் முடிவுற்்ற ஆணடுக்கோன
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$ மில்லியன்்களில் 2021 2020
நிதி நெவடிகண்க்களிலிருநது டரோக்கப் புழக்கம்
நிணையோன மூைதனப் ேங்குப் ேத்திரங்்கள் டவளியீடு - 1,392
நிணையோன மூைதனப் ேங்குப் ேத்திரங்்கள் மீட்பு (1,008) -
கீழ்நிணைப்ேடுத்தப்ேட்ெ ேருவக் ்கென்்கள் 1,000 -
கீழ்நிணைப்ேடுத்தப்ேட்ெ ேருவக் ்கென்்கள் மீட்பு (257) -
கீழ்நிணைப்ேடுத்தப்ேட்ெ தவணைக் ்கென்்கள் டவளியீடு (64) (66)
துணை நிறுவனம் டவளியிட்ெ முன்னுரிணமப் ேங்கு்கள் மீட்பு - (800)
்கருவூைப் ேங்கு்களின் ட்கோள்முதல் (16) (447)
்கட்டுப்ேோடில்ைோத ேோத்தியணத்களுக்குச் டெலுத்தப்ேட்ெ ைோே ஈவு - (38)
நிறுவனத்தின் ேங்குதோரர்களுக்குக் ட்கோடுக்்கப்ேட்ெ ைோே ஈவு, ஸ்கிரிப் ைோே ஈவு்களின்    

நி்கரம்(a) (2,392) (2,411)
்கட்டுப்ேோடில்ைோத ேோத்தியணதயிலிருந்து வரும் மூைதன ேங்்களிப்பு 155 1
நிதி நெவடிகண்க்களில் ்பயன்்படுததிய நி்கர டரோக்கம்(3) (2,582) (2,369)

ேரிவரத்தணன மோற்றுச் ெரி்கட்ெல்்கள்(4) 940 170

டரோக்கம், டரோக்கததுககிணையோனணவ்களில் நி்கர மோற்்றம் (1)+(2)+(3)+(4) 4,488 22,267
1 ஜனவரி-இல் டரோக்கம் மற்றும் டரோக்கததுககிணையோனணவ 42,202 19,935
31 டிெம்்பர-இல் டரோக்கம் மற்றும் டரோக்கததுககிணையோனணவ 46,690 42,202

(a) ேங்குமுதைோ்கப் ேகுக்்கப்ேட்ெ மூைதனப் ேங்குப் ேத்திரங்்களுக்குச் டசலுத்தப்ேட்ெ ேகிரவு்கள் உள்ளெங்கும்

குறிப்பு்கள் இநத நிதிநிணை அறிக்ண்க்களின் முக்கியப் ேகுதியோ்க அணமநதுள்ளன.

டிபிஎஸ் குரூப் ஹ�ோல்டிங்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்்கள்

தணிகல்க டசையேப்்படட, ஒருஙகிலைக்கப்்படட டராக்கப் புழக்க 
அறிகல்க
31 டிெம்்பர 2021-இல் முடிவுற்்ற ஆணடுக்கோன
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இதர விவரங்்கள்
1. மூைதன வளம்

$ மில்லியன்்களில் 2021 2020
டேோதுப் ேங்குமுதல் ஒற்ண்றப் ேடி மூைதனம் 49,248 44,786

ஒற்ண்றப் ேடி மூைதனம் 51,640 48,188

டமோத்த மூைதனம் 58,207 53,937

இெரஹ்கோள் மதிப்பிெப்ேட்ெ டெோத்து்கள் 342,691 321,096

மூைதன வள விகிதங்்கள்(a) (%)
டேோதுப் ேங்குமுதல் ேடி 1 (CET-1) 14.4 13.9
ேடி 1 15.1 15.0
டமோத்தம் 17.0 16.8

(a)  குழுமத்தின் மூைதன வள விகிதங்்கள் வணரயறுக்்கப்ேட்ெ டவளிப்புை உத்தரவோத மதிப்ேோய்வுக்கு உட்ேட்டுள்ளன, இது "தணிக்ண்கயோளரின் அறிக்ண்க மற்றும் வருெோநதிர 
்கைக்கு்களுென் சமரப்பிக்்கப்ேெ ஹவண்டிய கூடுதல் த்கவல்்கள்" என்ை MAS அறிவிப்பு 609-க்கு இைங்்க உள்ளது.

2. ைோ்ப ஈவு்கள் 

  டிெம்ேர 31, 2021-ல் முடிவணெந்த நிதி ஆண்டுக்்கோ்க, DBSH ெோதோரைப் ேங்கு்கள் ஒவடவோன்றுக்கும் வரிவிைக்கு டேற்்ற இறுதி ஒற்ண்றப்ேடி 
ைோே ஈவு 36 ்கோசு்கள் (“FY21 இறுதி ைோே ஈவு”), என இயக்குநர்கள் ேரிந்துணரத்திருக்கி்றோர்கள், இது மோரச் 31, 2022-ல் நணெடேறும் 
வருெோந்திர டேோதுக்குழு கூட்ெத்தில் ேங்குதோரர்களின் அங்கீ்கோரத்துக்கு உட்ேட்டு இருக்கும்.

 முன்டமோழியப்ேட்ெ ைோே ஈவுத்டதோண்க்களின் விவரங்்கள், நிதியோண்டின் ஹேோது டெலுத்தப்ேட்ெ இணெக்்கோை ைோே ஈவுத் டதோண்க்கள் பின்வருமோறு:

$ மில்லியன்்களில் 2021 2020*

DBSH ெோதோரைப் ்பங்கு்கள்

வரிவிைக்கு டேற்்ற இணெக்்கோை ஒற்ண்றப்ேடி ைோே ஈவு 84 ்கோசு்கள் (2020: 69 ்கோசு்கள்) 2,154 1,752
வரிவிைக்கு டேற்்ற இறுதி ஒற்ண்றப்ேடி ைோே ஈவு 36 ்கோசு்கள் (2020: 18 ்கோசு்கள்) 925         459

3,079          2,211

*   2020-க்்கோன குணைவோன ைோே ஈவு ஜூணை 29, 2020-ல் டவளியிெப்ேட்ெ MAS’ வழி்கோட்டிக்கு இணசவோ்க உள்ளூர வங்கி்களுக்கு 2020 நிதி ஆண்டுக்கு மிதமோன ைோே 
ஈவோ்க உள்ளது.

3. நிறுவனததின் நிதி ஆணடுககு பி்றகும் நிதி அறிகண்கககு முன்பும் வரும் நி்கழ்வு்கள் 

  டிெம்ேர 31, 2021-க்கு அடுத்து இரண்டு நி்கழ்வு்கள் ஏற்ேட்ென. ஜனவரி 28, 2022 அன்று, இக்குழுமம் தோயவோனிலுள்ை சிட்டிக்ரூப்-
்களின் நு்கரஹவோர வங்கி வணி்கத்ணத ண்கய்கப்ேடுத்துவதோ்க அறிவித்தது. பிப்ரவரி 7, 2022-ல், நவம்ேர 2021-ல் ஏற்ேட்ெ டிஜிட்ெல் 
இணெயூறுென் டதோெரபுணெய டெயல்ேோட்டு அேோய அேரோதம் இந்த நிறுவனத்தின் முக்கிய துணை நிறுவனமோன டிபிஎஸ் ஹேங்க் லிமிடெட் மீது 
விதிக்்கப்ேட்ெது. தோயவோனிலுள்ை சிட்டிக்ரூப்-்களின் நு்கரஹவோர வங்கி வணி்கம் இந்த வங்கிஹயோடு ஒன்றிணைவதற்கு முன்ேோ்க டெயல்ேோட்டு 
அேோய அேரோதம் நீக்்கப்ேெோது என்்ற ேழணமவோத அனுமோனத்தோலும் மூைதன குவிப்பு இல்ணை என்்ற யூ்கத்தோலும் CET-1 விகிதம் 13.3% ஆ்க 
இருந்தது. இது நிரையிக்்கப்ேட்ெ CET-1 வரம்பின் ஹமல் நிணையில் இருந்தது.
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                                                           வங்கி
$ மில்லியன்்களில் 2021 2020

வட்டி வருமோனம் 7,117 9,201
வட்டிச் டெைவினம் 1,109 2,761
நி்கர வட்டி வருமோனம் 6,008 6,440

நி்கரக் ்கட்ெைமும் தரகு வருமோனமும் 2,441 2,140
நி்கர வரத்த்க வருமோனம் 1,286 938
முதலீட்டுப் ேங்குப் ேத்திரங்்கள் மூைம் நி்கர வருமோனம் 320 858
இதர வருமோனம் 530 387
வட்டியில்ைோ வருமோனம் 4,577 4,323
டமோதத வருமோனம் 10,585 10,763

ஊழியர அனுகூைங்்கள் 2,366 2,177
இதரச் டெைவினங்்கள் 1,749 1,704
டமோததச் டெைவினங்்கள் 4,115 3,881

ஒதுககு்களுககு முன் ைோ்பம் 6,470 6,882
்கென் மற்றும் இதர இழப்பு்களுக்்கோன ஒதுக்கீடு (118) 2,323
வரிககு முநணதய ைோ்பம் 6,588 4,559
வருமோன வரிச் டெைவினம் 713 408
்பங்குதோரர்களுககுப் ்போததியப்்பட்ெ நி்கர ைோ்பம் 5,875 4,151

குறிப்பு்கள் இநத நிதிநிணை அறிக்ண்க்களின் முக்கியப் ேகுதியோ்க அணமநதுள்ளன.

டிபிஎஸ் ஹ்பங்க லிமிடெட்

தணிகல்க டசையேப்்படட வருவாய அறிகல்க
31 டிெம்்பர 2021-இல் முடிவுற்்ற ஆணடுக்கோன
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டிபிஎஸ் ஹ்பங்க லிமிடெட்

தணிகல்க டசையேப்்படட விரிவான வருவாய அறிகல்க
31 டிெம்்பர 2021-இல் முடிவுற்்ற ஆணடுக்கோன

                                                           வங்கி
$ மில்லியன்்களில் 2021 2020
நி்கர ைோ்பம் 5,875 4,151

இதர விரிவோன வருமோனம்:

பிற்்போடு வருவோய அறிகண்கயில் மறுப்்பகுப்பு டெயயப்்பெககூடிய இனங்்கள்:
டவளிநோட்டு நெவடிக்ண்க்களின் நோையமோற்று ஹவறுேோடு்கள் 27 (13)
இதர விரிவோன வருமோனத்தின் மூைம் நியோயமோன மதிப்பில் 

 ேகுக்்கப்ேட்ெ ்கென் ்கருவி்களின் ஆதோயம் / (நட்ெம்) மற்றும் ேைப் புழக்்க வரம்பு 
அணெவு்கள்

 ேங்குமுதலில் ஹெரந்த நி்கர மதிப்பீடு (578) 879
 வருமோன அறிக்ண்கக்கு மோற்றியது (249) (478)
 இதர விரிவோன வருமோனத்தின் உட்கூறு்கள் டதோெரபிைோன வரிவிதிப்பு 35 (10)

பிற்்போடு வருமோன அறிகண்கயில் மறுப்்பகுப்பு டெயயப்்பெமோட்ெோத இனங்்கள்:
இதர விரிவோன வருமோனத்தின் மூைம் நியோயமோன மதிப்பில் ேகுக்்கப்ேட்ெ  

ேங்குமுதல் ்கருவி்களின் ஆதோயம் / (நட்ெம்) (நி்கர வரி) 111 (240)
நியோயமோன மதிப்பிைோன நிதிப் டேோறுப்பு்களின் சுயக் ்கென் இெரிலிருந்து எழும்  

நியோய மதிப்பு மோற்்றம் (நி்கர வரி) (32) 25
இதர விரிவோன வருமோனம், நி்கர வரி (686) 163

்பங்குதோரர்களுககுப் ்போததியப்்பட்ெ டமோதத விரிவோன வருமோனம் 5,189 4,314

குறிப்பு்கள் இநத நிதிநிணை அறிக்ண்க்களின் முக்கியப் ேகுதியோ்க அணமநதுள்ளன.
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                              வங்கி
$ மில்லியன்்களில் 2021 2020
டெோதது்கள்
மத்திய வங்கி்களில் டரோக்்கம், இருப்பு்கள் 48,688 39,388
அரெோங்்கப் ேங்குப் ேத்திரங்்களும் ்கருவூை உண்டியல்்களும் 37,816 36,682
வங்கி்களிலிருந்து வர ஹவண்டியணவ 43,857 44,643
ெோரபியச் டெோத்து்கள் 18,364 27,959
வங்கி மற்றும் நிறுவனப் ேோத்திரங்்கள் 63,380 59,944
வோடிக்ண்கயோைர்களுக்குக் ்கென்்களும் முன்ேைங்்களும் 325,734 302,587
இதரச் டெோத்து்கள் 11,532 14,936
கூட்ெோளி்கள் மற்றும் கூட்டு முயற்சி்கள் 1,272 186
துணை நிறுவனங்்கள் 28,545 31,860
ஹ�ோல்டிங் நிறுவனங்்களிெமிருந்து வரஹவண்டியணவ 718 911
டெோத்து்கள், இதர நிணைச் டெோத்து்கள் 1,806 1,849
நன்மதிப்பு மற்றும் ்கண்கூெற்்றணவ 334 334
டமோததச் டெோதது்கள் 582,046 561,279

ட்போறுப்பு்கள்
வங்கி்களுக்குச் ஹெர ஹவண்டியணவ 24,087 23,586
வோடிக்ண்கயோைர்களிெமிருந்து வரஹவண்டிய ணவப்பும் இருப்பும் 387,824 350,079
ெோரபியக் ்கென் டேோறுப்பு்கள் 18,880 29,537
இதரப் டேோறுப்பு்கள் 12,858 16,800
இதரக் ்கென் ேத்திரங்்கள் 45,066 38,081
ஹ�ோல்டிங் நிறுவனத்துக்குச் ஹெரஹவண்டியணவ 8,776 6,031
துணை நிறுவனங்்களுக்குச் ஹெர ஹவண்டியணவ 34,439 48,288
டமோததப் ட்போறுப்பு்கள் 531,930 512,402

நி்கரச் டெோதது்கள் 50,116 48,877

்பங்குமுதல்
ேங்கு மூைதனம் 24,452 24,452
இதரப் ேங்குமுதல் ்கருவி்கள் 2,396 4,209
இதரக் ்கோப்புநிதி (425) 264
வருமோனக் ்கோப்புநிதி 23,693 19,952
்பங்குதோரர்களின் நிதி்கள் 50,116 48,877

குறிப்பு்கள் இநத நிதிநிணை அறிக்ண்க்களின் முக்கியப் ேகுதியோ்க அணமநதுள்ளன.

டிபிஎஸ் ஹ்பங்க லிமிடெட்

தணிகல்க டசையேப்்படட இருப்புநிலை அறிகல்க
31 டிெம்்பர 2021 நிைவரப்்படி
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இதர விவரங்்கள்
1. டிபிஎஸ் ஹ்பங்க லிமிடெட் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்்களின் (வங்கி குழுமம்) மூைதன வளங்்கள்

மூைதன வள விகிதங்்கள்(a) (%) 2021 2020
டேோதுப் ேங்குமுதல் ேடி 1 (CET-1) 14.3 13.8
ேடி 1 15.0 15.1
டமோத்தம் 17.0 16.9

(a)  வங்கிக் குழுமத்தின் மூைதன வள விகிதங்்கள் வணரயறுக்்கப்ேட்ெ டவளிப்புை உத்தரவோத மதிப்ேோய்வுக்கு உட்ேட்டுள்ளன, இது "தணிக்ண்கயோளரின் அறிக்ண்க மற்றும் 
வருெோநதிர ்கைக்கு்களுென் சமரப்பிக்்கப்ேெ ஹவண்டிய கூடுதல் த்கவல்்கள்" என்ை MAS அறிவிப்பு 609-க்கு இைங்்க உள்ளது.

2. நிறுவனததின் நிதி ஆணடுககு பி்றகும் நிதி அறிகண்கககு முன்பும் வரும் நி்கழ்வு்கள்

  டிெம்ேர 31, 2021-க்கு அடுத்து இரண்டு நி்கழ்வு்கள் ஏற்ேட்ென. ஜனவரி 28, 2022 அன்று, டிபிஎஸ் ஹேங்க் லிமிடெட் (ஹேங்க்) தோயவோனிலுள்ை 
சிட்டிக்ரூப்-்களின் நு்கரஹவோர வங்கி வணி்கத்ணத ண்கய்கப்ேடுத்துவதோ்க அறிவித்தது. பிப்ரவரி 7, 2022-ல், நவம்ேர 2021-ல் ஏற்ேட்ெ 
டிஜிட்ெல் இணெயூறுென் டதோெரபுணெய டெயல்ேோட்டு அேோய அேரோதம் இந்த வங்கியின்மீது விதிக்்கப்ேட்ெது. தோயவோனிலுள்ை சிட்டிக்ரூப்-
்களின் நு்கரஹவோர வங்கி வணி்கம் இந்த வங்கிஹயோடு ஒன்றிணைவதற்கு முன்ேோ்க, டெயல்ேோட்டு அேோய அேரோதம் நீக்்கப்ேெோது என்்ற 
ேழணமவோத அனுமோனத்தோலும் மூைதன குவிப்பு இல்ணை என்்ற யூ்கத்தோலும் ஹேங்க் குழுமத்தின் CET-1 விகிதம் 13.2% ஆ்க இருந்தது. இது 
நிரையிக்்கப்ேட்ெ CET-1 வரம்பின் ஹமல் நிணையில் இருந்தது.


