
டிபிஎஸ் குரூப் ஹ�ோல்டிங்ஸ் லிமிடெட் 
மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்்கள்

31 டிசம்பர் 2020-இல் முடிவுற்ற ஆண்டுக்கான
சுருக்மகான நிதிநிலை விவரம

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. ஹமல் விவரங்்களுக்கு, தணிக்ண்கயோன முழு நிதிநிணை அறிக்ண்க்கள், அவற்றுக்்கோன 

தணிக்ண்கயோைர்களின் அறிக்ண்க்கள், இயக்குநர்களின் அறிக்ண்க்கள் ஆகியவற்ணறைத் தயவுடெய்து ேோரக்்கவும். இணவ 
www.dbs.com/investor என்றை டிபிஎஸ் இணையத்தைத்திலும் கிணெக்கும். 
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சுருக்கமோன நிதிநிணை விவரம் 
உள்்ளெக்கங்்களின் அட்ெவணை

டிபிஎஸ்ஹெச் குரூப் ஹஹெோல்டிங்ஸ லிமி்ெட் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்்கள்
தணிகண்கயோ்ளரின் அறிகண்க 3

நிதிநிணை அறிகண்க்கள்

தணிக்ண்க டெய்யப்ேட்ெ, ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ வருவோய் அறிக்ண்க  12 
தணிக்ண்க டெய்யப்ேட்ெ, ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ விரிவோன வருவோய் அறிக்ண்க 13 
தணிக்ண்க டெய்யப்ேட்ெ, ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ இருப்புநிணை அறிக்ண்க 14 
தணிக்ண்க டெய்யப்ேட்ெ, ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ ேங்குமுதல் மோற்றை அறிக்ண்க 15 
தணிக்ண்க டெய்யப்ேட்ெ, ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ டரோக்்கப் புழக்்க அறிக்ண்க 16 

மற்்றத் த்கவல்

1. மூைதன வைம் 18 

2. ைோே ஈவு்கள் 18

டிபிஎஸ ஹேங்க் லிமி்ெட்.
நிதிநிணை அறிகண்க்கள்

தணிக்ண்க டெய்யப்ேட்ெ வருவோய் அறிக்ண்க 19 
தணிக்ண்க டெய்யப்ேட்ெ விரிவோன வருவோய் அறிக்ண்க 20 
தணிக்ண்க டெய்யப்ேட்ெ இருப்புநிணை அறிக்ண்க 21 

மற்்றத் த்கவல்

1. டிபிஎஸ் ஹேங்க் லிமிடெட் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்்களின் மூைதன வைம் 22
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டிபிஎஸ் குரூப் ஹ�ோல்டிங்ஸ் லிமிடெட் உறுப்பினர்களுக்கோன,  
சுஹயசணசையோன தணிகண்கயோ்ளரின் அறிகண்க 

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 ெட்ெத்தின் அத்தியோயம் 
50 (ெட்ெம்) ெட்ெப்ேடியும் சிங்்கப்பூர நிதிநிணைத் தோக்்கல் தரங்்கள்  (அணனத்துை்கம்) [“SFRS(I)s”] விதியின்ேடியும் முணறையோ்கத் தயோரிக்்கப்ேட்டு, 
31 டிெம்ேர 2020-இல் நிைவிய குழுமத்தின் ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ நிதிநிணைணயயும் நிறுவனத்தின் நிதிநிணைணயயும், அத்ஹததியில் முடிவுற்றை 
ஆண்டுக்குரிய குழுமத்தின் ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ நிதியியல் டெயல்திறைன், ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ ேங்குமுதல் மோற்றைம், ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ 
டரோக்்கப் புழக்்கம் ஆகியவற்ணறையும் உண்ணமயோ்கவும் நியோயமோ்கவும் ்கோட்டுகின்றைன.

நோங்்கள் தணிகண்க டசையதணவ
நிறுவனம் மற்றும் குழுமத்தின் நிதிநிணை அறிக்ண்க்களில் இருப்ேணவ:

•  31 டிெம்ேர 2020-இல் முடிவுற்றை ஆண்டுக்்கோன குழுமத்தின் ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ வருவோய் அறிக்ண்க
•  31 டிெம்ேர 2020-இல் முடிவுற்றை ஆண்டுக்்கோன குழுமத்தின் ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ விரிவோன வருவோய் அறிக்ண்க
•  31 டிெம்ேர 2020-இல் முடிவுற்றை ஆண்டுக்்கோன குழுமம் மற்றும் நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ இருப்புநிணை அறிக்ண்க
•  அத்ஹததியில் முடிவுற்றை ஆண்டுக்்கோன குழுமத்தின் ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ ேங்குமுதல் மோற்றை அறிக்ண்க
•  அத்ஹததியில் முடிவுற்றை ஆண்டுக்்கோன குழுமத்தின் ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ டரோக்்கப் புழக்்க அறிக்ண்க; மற்றும்
•  முக்கியக் ்கைக்கியல் ட்கோள்ண்க்களின் சுருக்்கம் உள்ளிட்ெ, நிதிநிணை அறிக்ண்க்களுக்்கோன குறிப்பு்கள்

்கருத்துக்்கோன அடிப்ேணெ
நோங்்கள் சிங்்கப்பூர தணிக்ண்கத் தரங்்களுக்கு (SSAs) ஏற்ே தணிக்ண்க டெய்ஹதோம். அந்தத் தரங்்களின்கீழ் எங்்களுக்குள்ை டேோறுப்பு்கள் 
எங்்கள் அறிக்ண்கயின் “நிதி அறிக்ண்க்கணைத் தணிக்ண்க டெய்வதில் தணிக்ண்கயோைருக்குள்ை டேோறுப்பு்கள்” என்றை ேகுதியில் ஹமலும் 
விவரிக்்கப்ேட்டுள்ைன. 

நோங்்கள் டேற்றை தணிக்ண்க ஆதோரங்்கள் ஹேோதுமோனணவ என்றும் எங்்கள் ்கருத்துக்கு அடிப்ேணெ வழங்்கப் டேோருத்தமோனணவ என்றும் நோங்்கள் 
நம்புகிஹறைோம்.

சுதந்திரம்
நோங்்கள் ்கைக்கியல் மற்றும் நிறுவன ஒழுங்குமுணறை ஆணையத்தின் (ACRA) நிபுைத்துவ நெத்ணதக் குறியீடு மற்றும் டேோதுக் ்கைக்்கோய்வோைர்கள் 
மற்றும் ்கைக்கியல் நிறுவனங்்களுக்்கோன டநறிமுணறை்கள் (ACRA குறியீடு) ஆகியவற்றின்ேடியும் சிங்்கப்பூரில் நிதிநிணை அறிக்ண்க்கணைத் 
தணிக்ண்க டெய்வதற்கு அவசியமோன டநறிமுணறை நிேந்தணன்களின்ேடியும் குழுமத்துென் ெம்ேந்தமில்ைோத சுதந்திரமோன அணமப்ேோ்கச் டெயல்ேட்டு, 
இந்த நிேந்தணன்களுக்கும் ACRA குறியீட்டுக்கும் ஏற்ே எங்்கைது மற்றை டநறிமுணறைப் டேோறுப்பு்கணை நிணறைஹவற்றியிருக்கிஹறைோம். 
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எங்்கள் தணிக்ண்க அணுகுமுணை
ஹமஹைோட்ெம்

குறிப்பிெத்தக்க 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 நணெமுணறை்கள் 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) ஆகியவற்ணறை 
அணெயோைம் ்கண்ஹெோம். இதணனத் டதோெரந்து, ஹேோதிய டேோருத்தமோன தணிக்ண்க ஆதோரம் டேறை இந்த அங்்க நிறுவனங்்களின் 
குறிப்பிெத்தக்்க ்கைக்கு இருப்பு்களில் சிறைப்புத் தணிக்ண்க நணெமுணறை்கணை ஹமற்ட்கோண்ஹெோம். 

முககியத் தணிகண்க விவ்கோரங்்கள்

•  வோடிண்கயோைர்களின் ்கென்்கள் மற்றும் முன்ேைங்்களுக்்கோன சிறைப்பு ஒதுக்கு்கள்
•  ்கென் இழப்பு்களுக்்கோன டேோது ஒதுக்கு்கள் (1 மற்றும் 2ஆம் ்கட்ெ எதிரேோரக்்கப்ேடும் ்கென் இழப்பு்கள்)
•  நன்மதிப்பு
•  நியோயமோன மதிப்பில் ணவக்்கப்ேட்ெ நிதிக் ்கருவி்களின் மதிப்பீடு

எங்்கள் தணிக்ண்க வடிவணமப்பின் ஒரு ேகுதியோ்க, குறிப்பிெத்தக்்கதன்ணமணய நிரையித்து, இணைக்்கப்ேட்டுள்ை நிதிநிணை அறிக்ண்க்களில் 
குறிப்பிெத்தக்்க விவரப்பிணழ்களின் இெரஹ்கோள்்கணை மதிப்பிட்ஹெோம். குறிப்ேோ்க, நிரவோ்கம் டெய்த அ்கச்ெோரநிணை தீரப்பு்கணைப் ேரிசீலித்ஹதோம்; 
எடுத்துக்்கோட்ெோ்க, முக்கியமோன ்கைக்கீட்டு மதிப்பிெணைப் டேோறுத்தவணர, ஊ்கங்்கள் டெய்வது மற்றும் நிச்ெயமற்றை வருங்்கோை நி்கழ்வு்கணைக் 
்கருத்தில் ட்கோள்வது. எங்்கைது எல்ைோத் தணிக்ண்க்களிலும் டெய்வணதப் ஹேோைஹவ, உள் ்கட்டுப்ேோடு்கள் மீதோன நிரவோ்கத்தின் ஆதிக்்க 
இெரேோட்ணெயும் நோங்்கள் ஆய்ந்ஹதோம்.  ஹமோெடியோல் குறிப்பிெத்தக்்க விவரப்பிணழ ஏற்ேெக்கூடிய இெணரப் பிரதிநிதிக்கும் ேோரேட்ெத்திற்கு 
ஆதோரம் இருக்கிறைதோ என்றை ேரிசீைணனயும் இதில் அெங்கும்.

குறிப்பிெத்தக்க தன்ணம
எங்்கள் தணிக்ண்கயின் வணரயணறை, 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 முணறையில் அல்ைது டமோத்தமோ்க, ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ 
நிதிநிணை அறிக்ண்க்களின் அடிப்ேணெயில் ேயனோைர்கள் எடுக்கும் டேோருளியல் தீரமோனங்்களில் தோக்்கத்ணத ஏற்ேடுத்தக்கூடும் என நியோயமோ்க 
எதிரேோரக்்கப்ேெக்கூடிய நிணையில் அணவ குறிப்பிெத்தக்்க தன்ணம ட்கோண்ெணவயோ்கக் ்கருதப்ேடும்.

எங்்கள் டதோழில்முணறைத் தீரப்பு்களின் அடிப்ேணெயில், ஒட்டுடமோத்தக் குழுமத்தின் ஒட்டுடமோத்த நிதி அறிக்ண்க்களின் குறிப்பிெத்தக்்க தன்ணம 
உட்ேெ, குறிப்பிெத்தக்்க தன்ணமக்்கோன குறிப்பிட்ெ சிை அைவீடு்கணைப் பின்வரும் அட்ெவணையில் உள்ைேடி நோங்்கள் நிரையித்ஹதோம். 
இணவயும், மற்றைத் தரப் ேரிசீைணன்கணையும் ஹெரந்து, எங்்கள் தணிக்ண்கயின் வணரயணறை, தணிக்ண்க நணெமுணறை்களின் இயல்பு, ்கோைம், அைவு 
ஆகியவற்ணறை நிரையிக்்கவும், விவரப் பிணழ்களின் விணைணவத் தனிப்ேட்ெ முணறையில் ஒட்டுடமோத்த நிதி அறிக்ண்கயின் அடிப்ேணெயிலும் 
மதிப்பிெவும் எங்்களுக்கு உதவின.
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குழுமத்தின் ஒட்டுடமோத்தக குறிப்பிெத்தக்கதன்ணமணய நோங்்கள் 
எவவோறு நிரையித்ஹதோம்

குழுமத்தின் வரிககு முந்ணதய ைோபத்தில் 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 டெய்ண்கயில், குழுமத்தின் முக்கியக் கூறு்களுக்கும் இதரக் கூறு்களுக்கும் குறிப்பிெத்தக்்கதன்ணம நிணை்கணை 
வணரயறுத்ஹதோம். இணவ குழுமத்தின் ஒட்டுடமோத்த குறிப்பிெத்தக்்கதன்ணமணயவிெக் குணறைவு.

தணிகண்க வணரயண்றணய நோங்்கள் உருவோககிய விதம்
நோங்்கள் குழுமத்தின் அணமப்புமுணறை, ்கைக்கியல் நணெமுணறை்கள் மற்றும் ்கட்டுப்ேோடு்கள், குழுமம் டெயல்ேடும் டதோழில்துணறை ஆகியவற்ணறைக் 
்கருத்தில்ட்கோண்டு, நிதிநிணை அறிக்ண்க்கள் குறித்து ஒட்டுடமோத்தக் ்கருத்துத் டதரிவிப்ேதற்குப் ஹேோதிய ேணி ஹமற்ட்கோள்ளும் வண்கயில் 
எங்்கள் தணிக்ண்கயின் வணரயணறைணய வகுத்ஹதோம். குழுமத்தின் நிதிநிணை அறிக்ண்கத் தோக்்கல் நணெமுணறை அதன் த்கவல் டதோழில்நுட்ே (IT) 
இயங்குமுணறை்கணைச் ெோரந்திருக்கிறைது. எங்்கைது தணிக்ண்க வணரயணறையில் நிதிநிணை அறிக்ண்கத் தோக்்கலுக்குத் ஹதணவப்ேட்ெ முக்கிய 
நிதி விவரங்்கள் த்கவல் டதோழில்நுட்ே (IT) இயங்குமுணறை்களில் ஹநரணமயோ்கப் ேரிசீலிக்்கப்ேடுவணத உறுதிப்ேடுத்தும் ்கட்டுப்ேோடு்களின் 
டெயைோற்றைணைச் ஹெோதிப்ேதும் உள்ைெங்கியது.

ஒட்டுடமோத்தக் குழுமத்தின் தணிக்ண்க அணுகுமுணறைணய நிணைநோட்ெ, குழுமம் முழுவதிலும் எங்்கைோல், அல்ைது இந்த வட்ெோரங்்கள் 
ஒவடவோன்றின் உள்ளூரச் ெட்ெமும் ஒழுங்குவிதி்களும் ேழக்்கப்ேட்ெ எங்்கள் ்கட்ெணையின்கீழ் டெயல்ேடும் மற்றை PwC ்கட்ெணமப்பு 
நிறுவனங்்கைோல் (“பிரிவு்களின் தணிக்ண்கயோைர்கள்”) ஹமற்ட்கோள்ைப்ேெ ஹவண்டிய தணிக்ண்க நணெமுணறை்களின் அைணவ நோங்்கள் 
நிரையித்ஹதோம். பிரிவு்களின் தணிக்ண்கயோைர்கள் ஹமற்ட்கோண்ெ ேணி்களில், ஒட்டுடமோத்த நிதிநிணை அறிக்ண்க்கள் குறித்த எங்்கள் ்கருத்துக்குப் 
ஹேோதிய டேோருத்தமோன தணிக்ண்க ஆதோரம் டேறைப்ேட்ெதோ்கத் தீரமோனிப்ேதற்குத் தணிக்ண்க நணெமுணறை்களில் நோங்்கள் எவவைவு ஈடுேோடு 
ட்கோள்ைஹவண்டும் என்ேணத நோங்்கள் நிரையித்ஹதோம்.
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முககியத் தணிகண்க விவ்கோரம் முககியத் தணிகண்க விவ்கோரத்திற்கு எங்்கள் தணிகண்க 
எவவோறு தீரவு ்கணெது

வோடிகண்கயோ்ளர்களுக்கோன ்கென்்கள் மற்றும் 
முன்பைங்்களுக்கோன சி்றப்பு ஒதுககு்கள்

31 டிெம்ேர 2020-இல் குழுமத்தின் வோடிக்்கண்கயோைருக்்கோன 
்கென்்கள் மற்றும் முன்ேைங்்களுக்்கோன சிறைப்பு ஒதுக்கு $2,692 
மில்லியன். இதில் டேரும்ேகுதி ்கழ்க வங்கிக்குழுமத்தின் (“IBG”) 
வோடிக்ண்கயோைர்கள் ெோரந்தணவ. சிறைப்பு ஒதுக்கு என்ேது ்கென் 
ஹெதோர டவளிப்ேோடு்களுக்்கோன (அதோவது, SFRS (I)-9-ன் ்கட்ெம் 
3-இன் ேடி) நட்ெ ஒதுக்கீட்ணெக் குறிக்கிறைது. ஹெதோரமற்றை 
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 டெய்திருந்ததோல் நோங்்கள் இதில் ்கவனம் 
டெலுத்திஹனோம். 

குறிப்ேோ்க, IBG வோடிக்்கiயோைர்களுக்்கோன ்கென்்கள் 
மற்றும் முன்ேைங்்களின் சிறைப்பு 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 வோடிக்ண்கயோைருக்்கோன ்கென்்கள் மற்றும் 
முன்ேைங்்களின் சிறைப்பு ஒதுக்குக் ்கைக்கீட்டின் கீழணமந்த 
முதன்ணம ஊ்கங்்கள் ; மற்றும்

•  ்கென்்கள் மற்றும் முன்ேைங்்களின் ேகுப்பு MAS 612 அறிக்ண்க 
612-க்கு ஏற்ே உள்ைணம. 

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

(நிதி அறிக்ண்க்களின் குறிப்பு்கள் 3 மற்றும் 18 ஆகியவற்ணறையும் 
ேோரக்்கவும்).

IBG வோடிக்்கiயோைர்களுக்்கோன ்கென்்கள் மற்றும் முன்ேைங்்களின் 
சிறைப்பு ஒதுக்கு்கள் மீதோன ்கட்டுேோடு்களின் வடிவணமப்ணேயும் 
நணெமுணறைச் டெயைோக்்கத் திறைணனயும் நோங்்கள் மதிப்பிட்ஹெோம். இந்தக் 
்கட்டுப்ேோடு்களில் உள்ைெங்குவன: 

•  குழுமக் ்கென் இெரஹ்கோள் ்கவனக்குணறைவு 
•  உரிய ்கோைத்தில் நிரவோ்கத்தின் ்கென் இெரஹ்கோளின் மறுஆய்வு
•  ்கண்்கோணிப்புப் ேட்டியல் அணெயோைம் ்கோைப்ேடுதல் மற்றும் 

்கண்்கோணிப்பு நணெமுணறை 
•  ஹெதோர நி்கழ்வு்கள் உரிய ்கோைத்தில் அணெயோைம் ்கோைப்ேடுதல்
•  MAS 612-க்கு ஏற்ே ்கென்்கள் மற்றும் முன்ேைங்்கள் ேகுப்பு; மற்றும் 
•  பிணையக் ்கண்்கோணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டு நணெமுணறை்கள்  

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

்கென்்களும் முன்ேைமும் MAS 612-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 டேற்றைவர டதோெரேோன அண்ணம நிைவரம் ்கருத்தில் 
ட்கோள்ைப்ேட்ெது. 

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

•  பிணைய மதிப்பீட்ணெயும் ஹெதோரத்தின் ்கைக்கீட்டுக்குத் துணை 
புரிந்த மற்றை மறுேட்டுவோெோ மூைங்்கணையும் சுஹயச்ணெயோன 
மதிப்பீட்டு அறிக்ண்க்கள் உள்ளிட்ெ கிணெக்்கப்டேற்றை டவளித்தரப்பு 
ஆதோரத்துென் ஒப்பிட்ஹெோம்.

•  நிரவோ்கத்தின் ஊ்கங்்கணை எதிரோய்வு டெய்ஹதோம்; மற்றும் 
•  ்கைக்கீட்ணெச் ஹெோதணன டெய்ஹதோம்  

்கென் டேற்றைவர டதோெரேோன அண்ணம நிைவரத்ணதக் ்கருத்தில் 
ட்கோண்டு, உத்ஹதெச் ஹெதோரடமன நிரவோ்கம் அணெயோைம் 
்கோைோத IBG வோடிக்ண்கயோைர்களுக்்கோன டெயல்ேடுகிறை ்கென்்கள் 
மற்றும் முன்ேைங்்களின் உதோரை மோதிரிணயப் டேோறுத்தவணர, 
நிரவோ்கத்தின் ேகுப்பு முணறை டேோருத்தமோனதோ என்ேது ேற்றி நிரவோ்கம் 
டெய்த ஊ்கங்்கணை எதிரோய்வு டெய்ஹதோம். ெம்ேந்தப்ேட்ெ ்கென் 
டேறுநரின் ெோரபில் கிணெக்்கப்டேற்றை டவளிதரப்பு ஆதோரத்தணதயும் 
ேயன்ேடுத்திஹனோம்.

ஹமற்ட்கோள்ைப்ேட்ெ நணெமுணறை்களின் அடிப்ேணெயில், ்கென்்கள் மற்றும் 
முன்ேைங்்களுக்்கோன சிறைப்பு ஒதுக்கீடு டேோருத்தமோனதோ்க இருப்ேதோ்க 
நோங்்கள் மதிப்பிட்ஹெோம்.

முககியத் தணிகண்க விவ்கோரங்்கள்
முக்கியத் தணிக்ண்க விவ்கோரங்்கள் என்ேது, எங்்கைது நிபுைத்துவ மதிப்பீட்டின்ேடி, 31 டிெம்ேர 2020-இல் முடிவுற்றை 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.
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முககியத் தணிகண்க விவ்கோரம் முககியத் தணிகண்க விவ்கோரத்திற்கு எங்்கள் தணிகண்க 
எவவோறு தீரவு ்கணெது

்கென் இழப்பு்களுக்கோன டபோதுவோன ஒதுககு்கள் (1 மற்றும் 2 
ஆம் ்கட்ெ எதிரபோரக்கப்படும் ்கென் இழப்பு)

SFRS(I) 9 நிதிக்்கருவி்கள் (“SFRS(I) 9”), எதிரேோரக்்கப்ேடும் 
்கென் இழப்பு எனக் குறிப்பிெப்ேடும் புதிய ஹெதோர அைவீட்டுக் 
்கட்ெணமப்ணே ஹவண்டுகிறைது. ெோத்தியமுள்ை எதிர்கோை நிதியியல் 
நி்கழ்வு்கணைப் பிரதிேலிக்்க, முன்ஹனோக்குள்ை த்கவல்்கணைக் 
்கருத்தில் ட்கோள்கிறைது. எதிர்கோைக் ்கோைக்்கட்ெங்்களுக்்கோன 
எதிரேோரக்்கப்ேடும் ்கென் இழப்ணேக் ்கணிப்ேதற்குக் 
குறிப்பிெத்தக்்க மதிப்ேோய்வு ஹதணவப்ேடுகிறைது. ஹமலும், COVID-19 
டேருந்டதோற்றுஹநோய் என்ேது டேோருைோதோரக் ்கண்ஹைோட்ெத்ணதப் 
டேோறுத்தவணர அனுமோனங்்கணைஹய குறிக்கிறைது, இதன் 
விணைவோ்க குழுமத்தின் வோடிக்ண்கயோைர்களுக்கு ஏற்ேடும் தோக்்கம் 
நிச்ெயமற்றைது, இதனோல் ஹதணவப்ேடும் தீரப்பு்களின் அைவு 
அதி்கரிக்கிறைது.

நோங்்கள் ஹெதோரமற்றை டவளிப்ேோடு்களுக்குக் குழுமம் அைவிட்ெ 
டேோது ஒதுக்கு்களில் ்கவனம் டெலுத்திஹனோம் ($4,312 
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 மதிப்ேோய்வு்களும் ஊ்கங்்களும் 
உள்ைெங்குகின்றைன.

•  குழுமத்தின் ேோஸல் ்கென் மோதிரியணமப்பு்கள் மற்றும் அைவு 
வணரயணறை்களில் ெரி்கட்ெல்்கள்

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

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

வணரமுணறை்களுக்்கோன ்கைக்குக்குச் டெய்யப்ேடும் 
மோதிரியணமப்பு்களுக்குப் பிந்திய ெரி்கட்ெல்்கள், உதோரைமோ்க, 
தற்ஹேோணதய COVID-19 டேருந்டதோற்றைோல் ்கென் 
டதோழில்வண்கயில் ஏற்ேடுகிறை இெரஹ்கோள்  

(நிதிநிணை அறிக்ண்க்களின் குறிப்பு்கள் 3 மற்றும் 11-ஐப் ேோரக்்கவும்)

நோங்்கள் 31 டிெம்ேர 2020-இல் நிைவிய சில்ைணறை மற்றும் சில்ைணறை 
அல்ைோத டதோழில் ேட்டியல்்களுக்்கோன 1 மற்றும் 2ஆம் ்கட்ெ 
எதிரேோரக்்கப்ேடும் ்கென் இழப்பு டதோெரபிைோன நிரவோ்கத்தின் 
ஊ்கங்்கணையும் ்கணிப்பு்கணையும் கூரந்து ஆரோய்ந்ஹதோம். 
ஆண்டின்ஹேோது ்கைக்கு முணறைணம்களில் டெய்யப்ேட்ெ சீரணமப்பு்களின் 
ஆரோய்வும் இதில் உள்ைெங்கியது. 

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

•  COVID-19 இன் விணைவோ்க ஏற்ேட்டுள்ை ்கென் ்கண்ஹைோட்ெத்தில் 
உள்ை முன்ஹனோடியில்ைோத மற்றும் அதி்க நிச்ெயமற்றை தன்ணமணயப் 
பிரதிேலிக்கும் மோதிரியணமப்புக்குப் பிந்ணதய ெரி்கட்ெல்்கள் உட்ேெ, 
முன்ஹனோக்குள்ை சிை டேரிய டேோருைோதோர அனுமோனங்்கணை 
மதிப்ேோய்வு டெய்வதிலும் அங்கீ்கரிப்ேதிலும், ஆட்சிமன்றைத்தின் 
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 முணறை்கள் மற்றும் ஊ்கங்்களின் 
மோதிரியணமப்ணே சுஹயச்ணெயோ்க மதிப்பிட்ெனர. அவர்களின் முடிவு்கணை 
நோங்்கள் மறுஆய்வு டெய்ஹதோம்.

முணறைணம்கள் மற்றும் மதிப்பீடு்கள் டேோருத்தமோனணவயோ என்ேணத 
மதிப்பிடுவதற்கு ஹதரந்டதடுக்்கப்ேட்ெ ்கென் இைோ்கோக்்களின் 
எதிரேோரக்்கப்ேடும் ்கென் இழப்பு்கணை மீைோய்வு டெய்ய நிபுைர்கணை 
நோங்்கள் ஈடுேடுத்திஹனோம்.

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

டமோத்தத்தில் ஹெதோரமற்றை டவளிப்ேோடு்களுக்கு எதிரேோரக்்கப்ேடும் ்கென் 
இழப்ணேக் ்கணிப்ேதற்குக் குழுமம் ேயன்ேடுத்திய ்கைக்கு முணறை்களும் 
ஊ்கங்்களும் டேோருத்தமோ்க இருப்ேதோ்க மதிப்பிட்ஹெோம்.
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நன்மதிப்பு

31 டிெம்ேர 2020 நிைவரப்ேடி, ண்கய்கப்ேடுத்தல்்களின் விணைவோ்க 
குழுமத்திெம் $5,323 மில்லியன் நன்மதிப்பு இருந்தது. 

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

தள்ளுேடி டெய்யப்ேடும் டரோக்்கப் புழக்்கப் ேகுப்ேோய்வில் 
ேயன்ேடுத்தப்ேட்ெ பின்வரும் முக்கிய ஊ்கங்்கள் இணவ 
டதோெரேோனணவ:

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

(நிதிநிணை அறிக்ண்க்களின் குறிப்பு்கள் 3 மற்றும் 27-ஐப் ேோரக்்கவும்)

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

இந்த ஆண்டில், ைட்சுமி விைோஸ் வங்கிணய ண்கய்கப்ேடுத்தியணதத் 
டதோெரந்து குழுமம் $153 மில்லியன் நன்மதிப்ணேப் ேதிவு டெய்தது. 
இந்தத் டதோண்க, டெோத்து்கள் மற்றும் டேறைப்ேட்ெ ்கென்்களின் 
நியோயமோன மதிப்பு்கள் குறித்த தற்்கோலி்க மதிப்பீட்டின் அடிப்ேணெயில் 
அணமந்துள்ைது, அது குழுமம் 2021-இல் அதன் மதிப்பீடு்கணைச் 
டெம்ணமப்ேடுத்துவதோல் மோறைக்கூடும். 31 டிெம்ேர 2020 நிைவரப்ேடி 
இந்தத் டதோண்கணயக் ்கைக்கிடுவதன் அடிப்ேணெயில் நோங்்கள் 
மதிப்ேோய்வு டெய்துள்ஹைோம்.

கிணையுரிணம டேற்றை டிபிஎஸ் ஹேங்க் (�ோங்்கோங்) லிமிடெட்-ஐப் 
டேோறுத்தவணர (31 டிெம்ேர 2020 நிைவரப்ேடி அதன் நன் மதிப்பு $4,631 
மில்லியன்), நிரவோ்கத்தின் டரோக்்கப் புழக்்க முன்னுணரப்பு்கணையும் அணவ 
வகுக்்கப்ேட்ெ நணெமுணறைணயயும் நோங்்கள் ேரிசீலித்ஹதோம். எங்்கள் 
குழுவின் மதிப்பீட்டு நிபுைர்களுென் ஹெரந்து, தள்ளுேடி விகித மற்றும் 
வைரச்சி விகித ஊ்கங்்கணைக் குழுமத்தின் டெோந்தக் ்கெந்த்கோைச் 
டெயல்ேோட்டுெனும் கிணெக்்கப்டேற்றை டவளித்தரப்புத் டதோழில்துணறை 
மற்றும் டேோருளியல் குறியீடு்கஹைோடும் மதிப்பிட்ஹெோம்.

முக்கிய ஊ்கங்்களின் டதோெரபில் நிரவோ்கம் டெய்த கூருைரதிறைன் 
ேகுப்ேோய்ணவ நோங்்கள் மறுஆய்வு டெய்ஹதோம். இந்த ஊ்கங்்களில் 
ஹநரும் ஏஹதனும் நியோயமோன உத்ஹதெ மோற்றைம் ஹெதோரத்ணத 
உண்ெோக்்கோதிருக்குமோ என்ேணத உறுதிப்ேடுத்துவது இதன் ஹநோக்்கம். 
அத்ஹதோடு தற்ஹேோணதய COVID-19 டேருந்டதோற்றுஹநோயோல் 
ட்கோடுக்்கப்ேட்ெ ெந்ணதக் ்கண்ஹைோட்ெத்ணதக் ்கருத்தில் ட்கோண்டு, 
�ோங்்கோங் நிைவரத்தின் அடிப்ேணெயில் எங்்கைது டெோந்த அழுத்தச் 
ஹெோதணனணயயும் நோங்்கள் ஹமற்ட்கோண்ஹெோம்.

31 டிெம்ேர 2020 நிைவரப்ேடி, நன் மதிப்பு ஹெதோரமணெயோதிருந்ததோ்க 
நிரவோ்கம் டெய்த மதிப்பீட்டுக்கு நோங்்கள் உென்ேடுகிஹறைோம்.
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முககியத் தணிகண்க விவ்கோரம் முககியத் தணிகண்க விவ்கோரத்திற்கு எங்்கள் தணிகண்க 
எவவோறு தீரவு ்கணெது

நியோயமோன மதிப்பில் வசைமிருககும் நிதிக்கருவி்களின் மதிப்பீடு

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

குழுமத்தின் நிதிக்்கருவி்கள் டேரும்ேோலும் கூறைப்ேேட்ெ 
ெந்ணத விணை்கள் (நிணை 1) அல்ைது ெந்ணதயில் 
்கவனிக்்கப்ேட்ெ விணை்கள் (நிணை 2) ஆகியவற்ணறைக் ட்கோண்டு 
மதிப்பிெப்ேடுகின்றைன. “நிணை 3” அம்ெங்்களின் மதிப்பீடு 
்கவனிக்்கப்ேெ இயைோத முக்கிய உள்ளீடு்கணைச் ெோரந்துள்ைது.

நிதிக்்கருவி்களின் (நிணை 1,2 மற்று; 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, மற்றை சிை 
சூழ்நிணை்களில், அைவு மற்றும் மோதிரியணமப்பு வணரயணறை்கள் 
ஆகியவற்ணறை நிரையிக்்க நிரவோ்கம் ெரி்கட்ெல்்கணைச் டெய்கிறைது. 
இந்தச் ெரி்கட்ெல்்கள் சிைவற்றின் ்கைக்கு முணறைணம்கள் 
டதோெரந்து மோறிக்ட்கோண்ஹெ இருந்தோலும்கூெ, அது வங்கித் 
டதோழில் துணறையுென் ேரந்த அடிப்ேணெயில் ஒத்துள்ைது.

(நிதி அறிக்ண்க்களின் குறிப்பு்கள் 3 மற்றும் 41-ஐப் ேோரக்்கவும்)

குழுமத்தின் நிதிக்்கருவி்களின் மதிப்பீட்டு முணறை்கள் மீதோன 
்கட்டுப்ேோடு்களின் வடிவணமப்ணேயும் டெயல் விணைவுத்திறைணனயும் 
நோங்்கள் மதிப்பிட்ஹெோம். இந்தக் ்கட்டுப்ேோடு்களில் உள்ைெங்குவன:

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

•  மதிப்பீட்டு மோதிரி்களில் விணைத்தரவு உள்ளீடு்களின் முழுணமத்தன்ணம 
மற்றும் துல்லியம்;

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

மதிப்பீட்டுக் குழு ஆகியவற்றைோல் டெய்யப்ேடும் மதிப்பீட்டு 
நணெமுணறை்களின் 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. 
இவற்ணறைத் குழுமத்தின் நியோயமோன மதிப்புக் ்கைக்கீட்டுென் 
ஒப்பிட்டு, தனிப்ேட்ெ குறிப்பிெத்தக்்கதன்ணம மதிப்பீட்டு 
ஹவறுேோடு்கணை அல்ைது அணமப்புமுணறையிலுள்ை ேோகுேோட்ணெ 
ஆரோய்ந்ஹதோம்.

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

•  டேோருத்தமற்றை மதிப்பீடு்களின் உத்ஹதெக் குறியீடு்கணை அணெயோைம் 
்கோை பிணையச் ெரச்ணெ்களில் ேரிசீைணன்கள் ஹமற்ட்கோண்ஹெோம்; 

•  கிணெக்்கப்டேற்றை ெந்ணதத் தரவு்கணையும் டதோழில்துணறைப் 
ஹேோக்கு்கணையும் ்கருத்தில் ட்கோண்டு, நியோயமோன மதிப்புச் 
ெரி்கட்ெல்்களின் உள்ளீடு்கணைச் ஹெோதித்து, ்கைக்கு முணறை்கணை 
ஆரோய்ந்ஹதோம்; மற்றும்

•  நியோயமோன மதிப்ணே மதிப்பீடு டெய்வதில் ஒப்பீட்டுச்ெோன்று 
வட்டி விகிதங்்கள் மீதோன (“ஐபிஓஆர சீரதிருத்தம்”) உை்கைோவிய 
சீரதிருத்தங்்களின் தோக்்கங்்கள் ்கருதப்ேடுகின்றைன.

டமோத்தத்தில், நியோயமோன மதிப்பிைோன நிதிக்்கருவி்களின் மதிப்பீடு 
ஏற்புணெய விணைவு வரம்பு்களுக்கு உட்ேட்டிருந்தது.
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இதர விவரங்்கள்
இதர விவரங்்களுக்கு நிரவோ்கஹம டேோறுப்ேோகும். இதர விவரங்்களில் இந்தத் தணிக்ண்கயோைர அறிக்ண்கயின் ஹததிக்கு முன்ேோ்க நோங்்கள் டேற்றை 
இயக்குநர்களின் அறிக்ண்கயும் (ஆனோல் நிதி அறிக்ண்க்கள் மற்றும் எங்்கள் தணிக்ண்கயோைர்களின் அறிக்ண்க உள்ைெங்்கோது) இத்ஹததிக்குப் பிறைகு 
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 டெய்வதில் ஹமற்்கோணும் இதர விவரங்்கணையும் வோசித்து, அவவோறு டெய்யும்ஹேோது, நிதி அறிக்ண்க்களுென் 
அல்ைது தணிக்ண்கயில் நோங்்கள் ்கண்டுபிடித்தவற்றுென் இதர விவரங்்கள் ஒத்திருக்கிறைதோ அல்ைது விவரப்பிணழ இருப்ேதுஹேோைத் டதரிகிறைதோ 
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 நெவழக்ண்க எடுக்்கச்டெய்யஹவண்டும்.

நிதி அறிக்ண்க்களில் நிரவோ்கம் மற்றும் இயக்்கநர்களின் ்ேோறுப்பு்கள் 
இந்த நிதிநிணை அறிக்ண்க்கள் ெட்ெத்திற்கும் SFRS(I)s தரங்்களுக்கும் ஏற்றைேடி தயோரிக்்கப்ேட்டு உண்ணமயோன மற்றும் நியோயமோன ்கருத்ணத 
டவளிப்ேடுத்தும் வண்கயில் ேணெக்்கப்ேடுவது நிரவோ்கத்தின் டேோறுப்ேோகும். அத்ஹதோடு அதி்கோரமற்றை உேஹயோ்கம் அல்ைது விற்ேணனயில் ஏற்ேடும் 
இழப்பு்களிலிருந்து டெோத்து்கள் ேோது்கோக்்கப்ேடுவதற்கு நியோயமோன உறுதியளிக்்கக்கூடிய உள் ்கைக்கியல் ்கட்டுப்ேோட்டு முணறைணயத் திட்ெமிட்டு 
நணெமுணறைப்ேடுத்துதல் மற்றும் ேரிவரத்தணன்கள் முணறையோன அதி்கோரம் டேற்று உண்ணமயோன நியோயமோன நிதிநிணை அறிக்ண்க்கணைத் தயோரிக்்கவும் 
டெோத்துக் ்கைக்கில் ்கட்டிக்்கோக்்கவும் அவசியமோன வண்கயில் ேதிவு டெய்யப்ேடுவணத உறுதிப்ேடுத்துவது ஆகியணவயும் இதில் அெங்கும். 

நிதிநிணை அறிக்ண்க்கணைத் தயோரிப்ேதில், குழுமத்தோல் டதோெரந்து டெயல்ேெத்தக்்க நிறுவனமோ்கத் டதோெரக்கூடிய ஆற்றைணை மதிப்பிடுவது, 
டேோருத்தமோயின் இது டதோெரேோன விவ்கோரங்்கணை டவளியிடுவது, டதோெரந்து டெயல்ேெத்தக்்க நிறுவனத்திற்்கோன ்கைக்கியல் அடிப்ேணெணயப் 
ேயன்ேடுத்துவது ஆகியணவ நிரவோ்கத்தின் டேோறுப்பு. குழுமத்ணதக் ்கணைக்்க அல்ைது டெயல்ேோட்ணெ நிறுத்த எண்ணினோல் அல்ைது இவவோறு 
டெய்வணதத் தவிர ஹவறு ெோத்தியமோன மோற்றுவழி இல்ைோத சூழ்நிணை்கள் ஏற்ேட்ெோல் மட்டுஹம இதற்கு விதிவிைக்கு.

குழுமத்தின் நிதிநிணை அறிக்ண்கத் தோக்்கல் நணெமுணறைணயக் ்கண்்கோணிப்ேது இயக்குநர்களின் டேோறுப்பு்களில் உள்ைெங்கும்.

நிதி அறிக்ண்க்களின் தணிக்ண்கயில் தணிக்ண்கயோளர்களின் ்ேோறுப்பு்கள்
டமோத்த நிதி அறிக்ண்க்களில் ஹமோெடி அல்ைது பிணழயோல் விவரப் பிணழ்கள் இல்ைோதிருக்கிறைதோ என்ேதற்கு நியோயமோன உறுதி டேற்று எங்்கள் 
்கருத்ணத உள்ைெக்கும் தணிக்ண்கயோைர்களின் அறிக்ண்கணய டவளியிடுவஹத எங்்கள் இைக்கு. நியோயமோன உறுதி என்ேது உயர நிணையிைோன 
உறுதியோ்க இருந்தோலும் சிங்்கப்பூர தணிக்ண்கத் தரங்்களுக்கு ஏற்ே நெத்தப்ேடும் தணிக்ண்க, இருக்்கக்கூடிய விவரப் பிணழணய எப்ஹேோதும் 
்கண்டுபிடித்துவிடும் என்ேதற்கு உத்தரவோதமில்ணை. ஹமோெடியோல் அல்ைது பிணழயோல் ஏற்ேடும் விவரப்பிணழ்கள், தனியோ்கஹவோ அல்ைது 
டமோத்தமோ்கஹவோ இந்த நிதிநிணை அறிக்ண்க்களின் அடிப்ேணெயில் ேயன்ேோட்ெோைர்கள் எடுக்கும் டேோருளியல் தீரமோனங்்கணைப் ேோதிக்்கக்கூடும் 
வண்கயில் அணமந்தோல் அணவ முக்கியமோனணவயோ்கக் ்கருதப்ேடும்.

சிங்்கப்பூர தணிக்ண்கத் தரங்்களின்ேடி நெத்தப்ேட்ெ தணிக்ண்கயின் ஒரு ேகுதியோ்க, தணிக்ண்க முழுவதும் நிபுைத்துவ மதிப்பீட்ணெப் ேயன்ேடுத்தி, 
நிபுைத்துவ ஐயவோதத்ணத நிணைநோட்டிஹனோம். அத்ஹதோடு நோங்்கள்:

•  ஹமோெடி அல்ைது பிணழயோல் நிதி அறிக்ண்க்களில் விவரப் பிணழ்கள் ஹநரக்கூடிய அேோயத்ணத அணெயோைம் ்கண்டு மதிப்பிட்டு, இந்த 
இெர்களுக்குப் டேோருத்தமோன தணிக்ண்க நணெமுணறை்கணை ஹமற்ட்கோண்டு, எங்்கள் ்கருத்துக்கு அடிப்ேணெ வழங்குவதற்குப் ஹேோதுமோன 
டேோருத்தமோன தணிக்ண்க ஆதோரங்்கணைப் டேறைஹவண்டும். பிணழயோல் ஹநரும் விவரப்பிணழணயவிெ ஹமோெடியோல் ஹநரும் விவரப் பிணழணய 
அணெயோைம் ்கோைோதிருக்்கக்கூடிய அேோயம் அதி்கம். ஏடனனில் ஹமோெடியில் கூட்டுச்ெதி, ஏமோற்று, ஹவண்டுடமன்ஹறை டெய்யப்ேட்ெ விடுேோடு்கள், 
பிறைழ்கூற்று அல்ைது உள் ்கட்டுப்ேோடு மீறைல் ஆகியணவ இருக்்கக்கூடும்.

•  சூழ்நிணைக்குப் டேோருத்தமோன தணிக்ண்க நணெமுணறை்கணை வடிவணமக்்க, தணிக்ண்கக்குத் ஹதணவயோன உள் ்கட்டுப்ேோட்ணெப் ேற்றிய 
புரிந்துைரணவப் டேறைஹவண்டும். குழுமத்தின் உள் ்கட்டுப்ேோட்டின் டெயல்திறைன் ேற்றி ்கருத்து டதரிவிப்ேது இதன் ஹநோக்்கமல்ை.

•  ேயன்ேடுத்தப்ேட்ெ ்கைக்கியல் ட்கோள்ண்க்களின் டேோருத்தத்ணதயும் நிரவோ்கம் டெய்த ்கைக்கியல் உத்ஹதெங்்கள் மற்றும் அது டதோெரேோன 
டவளிப்ேோடு்கள் ஆகியவற்றின் நியோயமோன தன்ணமணயயும் ேரிசீலிக்்க ஹவண்டும்.

•  டதோெரந்து டெயல்ேெக்கூடிய ்கைக்கியல் அடிப்ேணெணய நிரவோ்கம் ேயன்ேடுத்தியது டேோருத்தமோனதோ என்ேது ேற்றி தீரமோனிக்்கஹவண்டும், 



11டிபிஎஸ் சுருக்கமான நிதிநிலை விவரம் 2020

அத்ஹதோடு டேறைப்ேட்ெ தணிக்ண்க ஆதோரத்தின் அடிப்ேணெயில் குழுமம் டதோெரந்து டெயல்ேெக்கூடிய நிறுவனமோ்கத் டதோெரக்கூடிய 
ஆற்றைல் குறித்து குறிப்பிெத்தக்்க ஐயம் ஏற்ேடுத்தக்கூடிய நி்கழ்வு்கள் அல்ைது சூழ்நிணை்கள் டதோெரேோன விவர நிச்ெயமின்ணம இருக்கிறைதோ 
என்ேணதத் தீரமோனிக்்கஹவண்டும், விவர நிச்ெயமின்ணம இருப்ேதோ்க நோங்்கள் தீரமோனித்தோல் நிதி அறிக்ண்க்களில் இெம் டேற்றுள்ை அது 
டதோெரேோன டவளிப்ேோடு்கள் குறித்து எங்்கள் தணிக்ண்கயைோர்களின் அறிக்ண்கயில் ்கவனத்ணத ஈரக்்கஹவண்டும் அல்ைது இந்த டவளிப்ேோடு்கள் 
ஹேோதுமோனணவயோ்க இல்ைோவிட்ெோல் எங்்கள் ்கருத்ணதத் திருத்தியணமக்்க ஹவண்டும். எங்்கைது தீரமோனங்்கள் தணிக்ண்கயோைர்களின் அறிக்ண்க 
ஹததி வணர டேறைப்ப்ெெ தணிக்ண்க ஆதோரத்தின் அடிப்ேணெயிைோனணவ, ஆயினும் வருங்்கோை நி்கழ்வு்கள் அல்ைது சூழ்நிணை்கள் குழுமம் 
டதோெரந்து டெயல்ேெக்கூடிய ஆற்றைணை இழப்ேதற்குக் ்கோரைமோ்க இருக்்கக்கூடும்.

•  டவளிப்ேோடு்கள் உட்ேெ, நிதி அறிக்ண்க்களின் ஒட்டுடமோத்த ேணெப்பு, அணமப்புமுணறை, உள்ைெக்்கம் ஆகியவற்ணறையும் நியோயமோ்கப் 
ேணெக்்கப்ேடும் வண்கயில் அடிப்ேணெ ேரிவரத்தணன்கணையும் நி்கழ்வு்கணையும் நிதிநிணை அறிக்ண்க்கள் பிரதிேலிக்கிறைதோ என்ேணதயும் 
ேரிசீலிக்்கஹவண்டும்.

•  ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ நிதிநிணை அறிக்ண்க்கள் குறித்து ்கருத்து டதரிவிக்்க குழுமத்தின் நிறுவனங்்கள் அல்ைது டதோழில் நெவடிக்ண்களின் 
நிதி விவரங்்கள் குறித்த ஹேோதுமோன, டேோருத்தமோன தணிக்ண்க ஆதோரங்்கணைப் டேறைஹவண்டும். குழுமத்தின் தணிக்ண்க முணறைக்கும் 
ஹமற்ேோரணவக்கும் டெயல்ேோட்டுக்கும் நோங்்கள் டேோறுப்ேோஹவோம். எங்்கள் தணிக்ண்கக் ்கருத்துக்கு நோங்்கள் மட்டுஹம டேோறுப்ேோஹவோம்.

திட்ெமிெப்ேட்ெ தணிக்ண்க அைவு, ்கோைம் மற்றும் தணிக்ண்கயின்ஹேோது உள் ்கட்டுப்ேோட்டில் நோங்்கள் அணெயோைம் ்கோணும் ஏஹதனும் 
குறிப்பிெத்தக்்க குணறைேோடு்கள் உள்ளிட்ெ தணிக்ண்கயின் குறிப்பிெதக்்க ்கண்டுபிடிப்பு்கணையும் இதர விவரங்்கணையும் நோங்்கள் இயக்குநர்களிெம் 
டதரியப்ேடுத்துஹவோம்.

சுஹயச்ணெ நணெமுணறை டதோெரேோன டநறிமுணறை நிேந்தணன்களுக்கு நோங்்கள் உட்ேட்ெதோ்கவும் இயக்குநர்களிெம் அறிக்ண்க ெமரப்பிப்ஹேோம். 
அத்ஹதோடு எங்்கள் சுதந்திரத்ணதயும் டேோருந்துமோயின் அணதச் ெோரந்த ேோது்கோப்பு்கணையும் ேோதிக்்கக்கூடும் என நியோயமோ்கக் ்கருதப்ேடும் எல்ைோ 
உறைவுமுணறை்கணையும் இதர விவ்கோரங்்கணையும் அவர்களிெம் டதரியப்ேடுத்துஹவோம்.

இயக்குநர்களிெம் டதரியப்ேடுத்தும் விவ்கோரங்்களிலிருந்து நெப்பு ்கோை்கட்ெத்தின் நிதிநிணை அறிக்ண்க்களின் தணிக்ண்கக்கு மி்கவும் 
முக்கியமோன விவரங்்கணை நிரையித்து முக்கியத் தணிக்ண்க விவ்கோரங்்கணை அணெயோைம் ்கோண்ஹேோம். இவவிவ்கோரம் குறித்து டேோது 
டவளிப்ேோட்ணெ விைக்கும் ெட்ெம் அல்ைது விதிமுணறை இருந்தோடைோழிய அல்ைது அரிய சூழ்நிணை்களில் ஒரு விவ்கோரத்ணத டவளியிடுவதோல் டேோது 
நைணனவிெ அதி்க ேோதிப்பு ஹநரக்கூடும் என்றை நியோயமோன எதிரேோரப்ேோல் விவ்கோரத்ணத எங்்கள் அறிக்ண்கயில் டவளியிெக்கூெோது என நோங்்கள் 
நிரையித்தோடைோழிய எங்்கள் தணிக்ண்கயோைர்களின் அறிக்ண்கயில் இவவிவ்கோரங்்கணை நோங்்கள் எடுத்துக் கூறியிருக்கிஹறைோம்.

இதரச் சட்ெபூரவ ஒழுங்குவிதி நிேநதணன்கள் குறித்த அறிக்ண்க
எங்்கள் ்கருத்துப்ேடி நோங்்கள் தணிக்ண்கயோைர்கைோ்க இருக்கும் நிறுவனமும் சிங்்கபூரில் ஒருங்கிணைக்்கப்ேட்ெ துணை நிறுவனங்்களும் 
இச்ெட்ெப்ேடி ஹதணவயோன ்கைக்கு மற்றும் இதரப் ேதிஹவடு்கணைச் ெட்ெப்ேடி முணறையோ்கப் ேோது்கோத்து ணவத்துள்ைன. 

இந்தச் சுஹயச்ணெ தணிக்ண்கயோைர்களின் அறிக்ண்கணயத் தணிக்ண்க ஈடுேோட்டுப் ேங்்கோளியோ்கச் டெயல்ேட்ெவர ஆண்ெனி எல்டுரிட்ஜ்.

பிணரஸ்வோட்ெர�ஸ்கூப்பரஸ் LLP 
டபோதுக ்கைக்கோ்ளர்கள் மற்றும் சைோன்றுடபற்்ற டபோதுக ்கைக்கோ்ளர்கள்

சிங்்கப்பூர, 9 பிப்ரவரி 2021 



12டிபிஎஸ் சுருக்கமான நிதிநிலை விவரம் 2020

டிபிஎஸ் குரூப் ஹ�ோல்டிங்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்்கள்

31 டிசைம்பர 2020-இல் முடிவுற்்ற ஆணடுக்கோன  

தணிகண்க டசையயப்பட்ெ 
ஒருங்கிணைக்கப்பட்ெ வருவோய அறிகண்க

$ மில்லியன்்களில் 2020 2019
வட்டி வருமோனம் 12,208 15,592
வட்டிச் டெைவினம் 3,132 5,967
நி்கர வட்டி வருமோனம் 9,076 9,625
நி்கரக் ்கட்ெைமும் தரகு வருமோனமும் 3,058 3,052
நி்கர வரத்த்க வருமோனம் 1,405 1,459
முதலீட்டுப் ேங்குப் ேத்திரங்்கள் மூைம் நி்கர வருமோனம் 963 334
இதர வருமோனம் 90 74
வட்டியில்ைோ வருமோனம் 5,516 4,919
டமோத்த வருமோனம் 14,592 14,544

ஊழியர அனுகூைங்்கள் 3,550 3,514
இதரச் டெைவினங்்கள் 2,608 2,744
டமோத்தச டசைைவினங்்கள் 6,158 6,258

ஒதுககு்களுககு முன் ைோபம் 8,434 8,286
்கென் மற்றும் இதர இழப்பு்களுக்்கோன ஒதுக்கு 3,066 703
வரிககு முந்திய ைோபம் 5,368 7,583
வருமோன வரிச் டெைவினம் 612 1,154
நி்கர ைோபம் 4,756 6,429

இவற்றுக்குரியவர்கள்:
பங்குதோரர்கள் 4,721 6,391
்கட்டுப்ேோடில்ைோத ேோத்தியணத 35 38

4,756 6,429

ெோதோரை ேங்கு ஒன்றின் அடிப்ேணெ மற்றும் டரோக்்கமோக்்கப்ேட்ெ வருமோனம் ($) 1.81 2.46

குறிப்பு்கள் இநத நிதிநிணை அறிக்ண்க்களின் முக்கியப் ேகுதியோ்க அணமநதுள்ளன.
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$ மில்லியன்்களில் 2020 2019
நி்கர ைோபம் 4,756 6,429

இதர விரிவோன வருமோனம்

பிற்போடு வருவோய அறிகண்கயில் மறுப்பகுப்பு டசையயப்பெககூடிய இனங்்கள்:
டவளிநோட்டு நெவடிக்ண்க்களின் நோையமோற்று ஹவறுேோடு்கள் (65) (175)
இணை நிறுவனங்்களின் இதர விரிவோன வருமோனம் (11) 1
இதர விரிவோன வருமோனத்தின் மூைம் நியோயமோன மதிப்பில் ேகுக்்கப்ேட்ெ  
 ்கென் ்கருவி்களின் ஆதோயம் / (நட்ெம்) மற்றும் இதர வண்க்கள்
  ேங்குமுதலில் ஹெரந்த நி்கர மதிப்பீடு 1,215 933
  வருமோன அறிக்ண்கக்கு மோற்றியது (636) (403)
  இதர விரிவோன வருமோனத்தின் உட்கூறு்கள் டதோெரபிைோன வரிவிதிப்பு (41) (58)

பிற்போடு வருமோன அறிகண்கயில் மறுப்பகுப்பு டசையயப்பெமோட்ெோத இனங்்கள்
இதர விரிவோன வருமோனத்தின் மூைம் நியோயமோன மதிப்பில் ேகுக்்கப்ேட்ெ  
 ேங்குமுதல் ்கருவி்களின் ஆதோயம் / (நட்ெம்) (நி்கர வரி) (225) 136
நியோயமோன மதிப்பிைோன நிதிப் டேோறுப்பு்களின் சுயக் ்கென் இெரிலிருந்து  
 எழும் நியோய மதிப்பு மோற்றைம் (நி்கர வரி) 25 (63)
இதர விரிவோன வருமோனம், நி்கர வரி 262 371

டமோத்த விரிவோன வருமோனம் 5,018 6,800

இவற்றுக்குரியவர்கள்:
பங்குதோரர்கள் 4,983 6,761
்கட்டுப்ேோடில்ைோத ேோத்தியணத 35 39

5,018 6,800

குறிப்பு்கள் இநத நிதிநிணை அறிக்ண்க்களின் முக்கியப் ேகுதியோ்க அணமநதுள்ளன.

டிபிஎஸ் குரூப் ஹ�ோல்டிங்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்்கள்

31 டிசைம்பர 2020-இல் முடிவுற்்ற ஆணடுக்கோன  

தணிகண்க டசையயப்பட்ெ 
ஒருங்கிணைக்கப்பட்ெ விரிவோன வருவோய அறிகண்க
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$ மில்லியன்்களில் 2020 2019
டசைோத்து்கள்
மத்திய வங்கி்களில் டரோக்்கம், இருப்பு்கள் 50,618 26,362
அரெோங்்கப் ேங்குப் ேத்திரங்்களும் ்கருவூை உண்டியல்்களும் 51,700 49,729
வங்கி்களிெம் இருந்து வரஹவண்டியணவ 50,867 39,336
ெோரபியச் டெோத்து்கள் 31,108 17,235
வங்கியும் நிறுவனப் ேங்குமுதலும் 65,456 63,746
வோடிக்ண்கயோைர்களுக்குக் ்கென்்களும் முன்ேைங்்களும் 371,171 357,884
இதரச் டெோத்து்கள் 19,495 15,424
இணை நிறுவனங்்கள் 862 835
டெோத்து்கள், இதர நிணைச் டெோத்து்கள் 3,338 3,225
நன்மதிப்பு மற்றும் ்கண்கூெற்றைணவ 5,323 5,170
டமோத்தச டசைோத்து்கள் 649,938 578,946

டபோறுப்பு்கள்
வங்கி்களுக்குச் ஹெர ஹவண்டியணவ 28,220 23,773
வோடிக்ண்கயோைர்களிெமிருந்து வரஹவண்டிய ணவப்பும் இருப்பும் 464,850 404,289
ெோரபியச் டெோத்து்கள் 32,904 17,512
இதரப் டேோறுப்பு்கள் 22,074 20,907
இதரக் ்கென் ேத்திரங்்கள் 43,277 57,128
கீழ்நிணைப்ேடுத்தப்ேட்ெ ேருவக் ்கென்்கள் 3,970 3,538
டமோத்தப் டபோறுப்பு்கள் 595,295 527,147

டமோத்தச டசைோத்து்கள் 54,643 51,799

பங்குமுதல்
ேங்கு மூைதனம் 10,942 10,948
இதரப் ேங்குமுதல் ்கருவி்கள் 3,401 2,009
இதரக் ்கோப்புநிதி 4,397 4,102
வருமோனக் ்கோப்புநிதி 35,886 33,922
பங்குதோரர்களின் நிதி 54,626 50,981

்கட்டுப்ேோடில்ைோத ேோத்தியணத 17 818
டமோத்தப் பங்குமுதல் 54,643 51,799

குறிப்பு்கள் இநத நிதிநிணை அறிக்ண்க்களின் முக்கியப் ேகுதியோ்க அணமநதுள்ளன.

டிபிஎஸ் குரூப் ஹ�ோல்டிங்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்்கள்

31 டிசைம்பர 2020-இல் முடிவுற்்ற ஆணடுக்கோன  

தணிகண்க டசையயப்பட்ெ 
ஒருங்கிணைக்கப்பட்ெ இருப்புநிணை அறிகண்க
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நிறுவனத்தின் பங்குதோரர்களுககு உரியணவ

$ மில்லியன்்களில்
பங்கு 

மூைதனம்

இதரப் 
பங்குமுதல் 

்கருவி்கள்
இதரக 

்கோப்புநிதி
வருமோனக 
்கோப்புநிதி

பங்குதோரர்களின்’ 
நிதி்கள்

்கட்டுப்போடில்ைோத 
போத்தியணத

டமோத்தப் 
பங்குமுதல்

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

நிறுவனம் டவளியிட்ெ நிணையோன 
மூைதனப் ேங்குப் ேத்திரங்்கள் மீட்பு - - - (1) (1) (799) (800)
ேங்கு அடிப்ேணெயிைோன ்கட்ெைச் டெைவு - - 131 - 131 - 131
ஸ்கிரிப் ைோே ஈவுத் திட்ெத்துக்கு  
 இைங்்க ேங்கு்கணை வழங்்கல் 279 - - (279) - - -
ேங்குதோரர்களுக்குச் டெலுத்திய ைோே ஈவு(a) - - - (2,411) (2,411) - (2,411)
்கட்டுப்ேோடில்ைோத ேோத்தியணதக்குச்  
 டெலுத்திய ைோே ஈவு

- - - - - (38) (38)

்கட்டுப்ேோடில்ைோத ேோத்தியணதயில் மோற்றைம் - - - - - 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

2019
ஜனவரி 1-இல் இருப்பு 10,898 2,812 3,701 31,634 49,045 830 49,875
ஜனவரி 1-இல் SFRS(I)-ஐ  
 அமல்ேடுத்தியதன் தோக்்கம் - - - (95) (95) - (95)
ஜனவரி 1-இல் SFRS(I)-ஐ  
 அமல்ேடுத்திய பின் இருப்பு

10,898 2,812 3,701 31,539 48,950 830 49,780

்கருவூைப் ேங்கு்களின் ட்கோள்முதல் (114) - - - (114) - (114)
டெயைோக்்கப் ேங்கு்கள் வழங்கீட்டின் 
ஹேரில் ்கோப்புநிதியிலிருந்து எடுத்தது. 164 - (164) - - - -
ேங்கு அடிப்ேணெயிைோன ்கட்ெைச் டெைவு - - 120 - 120 - 120
ேங்குதோரர்களுக்குச் டெலுத்திய ைோே ஈவு(a) - - - (3,931) (3,931) - (3,931)
்கட்டுப்ேோடில்ைோத ேோத்தியணதக்குச்  
 டெலுத்திய ைோே ஈவு

- - - - - (38) (38)

்கட்டுப்ேோடில்ைோத ேோத்தியணத்கணைக்  
 ண்கய்கப்ேடுத்துதல்

- - - - - (13) (13)

நிறுவனம் வழங்கிய நிரந்தர மூைதனப்  
 ேத்திரங்்கள் மீட்பு - (803) - (2) (805) - (805)
டமோத்த விரிவோன வருமோனம் - - 445 6,316 6,761 39 6,800
டிெம்ேர 31-இல் இருப்பு 10,948 2,009 4,102 33,922 50,981 818 51,799

(a) ேங்குமுதைோ்கப் ேகுக்்கப்ேட்ெ மூைதனப் ேங்குப் ேத்திரங்்களுக்குச் ்சலுத்தப்ேட்ெ ேகிரவு்கள் உள்ளெங்கும் (2020: $100 மில்லியன், 2019: $96 மில்லியன்)

குறிப்பு்கள் இநத நிதிநிணை அறிக்ண்கயின் முக்கியப் ேகுதியோ்க அணமநதுள்ளன.

டிபிஎஸ் குரூப் ஹ�ோல்டிங்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்்கள்

31 டிசைம்பர 2020-இல் முடிவுற்்ற ஆணடுக்கோன  

தணிகண்க டசையயப்பட்ெ 
ஒருங்கிணைக்கப்பட்ெ பங்குமுதல் மோற்்ற அறிகண்க
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$மில்லியன்்களில் 2020 2019
நணெமுண்றக ்கோரியங்்களிலிருந்து டரோக்கப் புழக்கம்
வரிக்கு முந்திய ைோேம் 5,368 7,583

டரோக்கம் சைோரோ மற்றும் இதர இனங்்களுக்கோன சைரி்கட்ெல்்கள்:
்கென் மற்றும் இதர இழப்பு்களுக்்கோன ஒதுக்கீடு 3,066 703
டெோத்து்கள் மற்றும் இதர நிணைச்டெோத்து்களில் ஹதய்மோனம் 648 609
இணை நிறுவனங்்களின் ைோேங்்கள் அல்ைது நட்ெங்்கள் (61) (50)
டெோத்து, இதர நிணைச்டெோத்து விற்ேணனயில் நி்கர நட்ெம்/(ஆதோயம்),  
 டெைவு எழுதியதன் நி்கரம் 38 26
முதலீட்டுப் ேங்குப் ேத்திரங்்களிலிருந்து நி்கர வருமோனம் (963) (334)
ேங்கு அடிப்ேணெயிைோன ்கட்ெைச் டெைவு 131 120
கீழ்நிணைப்ேடுத்தப்ேட்ெ தவணைக் ்கென்்களின் வட்டிச் டெைவு்கள் 64 76
குத்தண்கப் டேோறுப்பு்களின் வட்டிச் டெைவு்கள் 28 29
நணெமுணறைச் டெோத்து, டேோறுப்பு்களில் மோற்றைங்்களுக்கு முன் ைோேம் 8,319 8,762

இவற்றில் அதி்கரிப்பு/(குண்றவு):
வங்கி்களுக்குச் ஹெரஹவண்டியணவ 4,246 1,304
வோடிக்ண்கயோைர்களிெமிருந்து வரஹவண்டிய ணவப்பும் இருப்பும் 57,164 10,908
இதரப் டேோறுப்பு்கள் 16,160 1,349
இதரக் ்கென் ேத்திரங்்களும் ண்கமோற்று்களும் (14,250) 11,492

இவற்றில் (அதி்கரிப்பு)/குண்றவு:
மத்திய வங்கி்களில் உள்ை ்கட்டுப்ேோடு ட்கோண்ெ இருப்பு்கள் (1,818) 1,502
அரெோங்்கப் ேங்குப் ேத்திரங்்களும் ்கருவூை உண்டியல்்களும் (379) (2,476)
வங்கி்களிலிருந்து வர ஹவண்டியணவ (11,465) 678
வங்கி மற்றும் நிறுவனப் ேத்திரங்்கள் (1,340) (5,149)
வோடிக்ண்கயோைர ்கென்்கள் மற்றும் முன்ேைங்்கள் (13,460) (14,269)
இதரச் டெோத்து்கள் (17,108) (2,280)

டெலுத்தப்ேட்ெ வரி (1,188) (635)
நணெமுண்றக ்கோரியங்்க்ளோல் கிணெத்த நி்கர டரோக்கம் (1) 24,881 11,186

முதலீட்டு நெவடிகண்க்களில் இருந்து டரோக்கப் புழக்கம்
இணை நிறுவனங்்களிலிருந்து ைோே ஈவு 31 29
இணை நிறுவனத்தில் ேோத்தியணத விற்ேணன வருமோனம் - 21
டெோத்து்கள் மற்றும் இதர நிணைச்டெோத்து்களின் விற்ேணன வருமோனம் 8 2
டெோத்து்கள் மற்றும் இதர நிணைச்டெோத்து்களின் ட்கோள்முதல் (547) (586)
ைக்ஷமி விைோஸ் வங்கியில் ண்கய்கப்ேடுத்திய டரோக்்கம் மற்றும் 
டரோக்்கத்துக்கிணையோனணவ

93 -

முதலீட்டு நெவடிகண்க்களில் பயன்படுத்தப்பட்ெ நி்கர டரோக்கம் (2) (415) (534)

(a) ேங்குமுதைோ்கப் ேகுக்்கப்ேட்ெ மூைதனப் ேங்குப் ேத்திரங்்களுக்குச் ்சலுத்தப்ேட்ெ ேகிரவு்கள் உள்ளெங்கும்

குறிப்பு்கள் இநத நிதிநிணை அறிக்ண்கயின் முக்கியப் ேகுதியோ்க அணமநதுள்ளன

டிபிஎஸ் குரூப் ஹ�ோல்டிங்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்்கள்

31 டிசைம்பர 2020-இல் முடிவுற்்ற ஆணடுக்கோன  

தணிகண்க டசையயப்பட்ெ 
ஒருங்கிணைக்கப்பட்ெ டரோக்கப் புழக்க அறிகண்க
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$மில்லியன்்களில் 2020 2019
நிதி நெவடிகண்க்களிலிருந்து டரோக்கப் புழக்கம்
நிணையோன மூைதனப் ேங்குப் ேத்திரங்்கள் டவளியீடு 1,392 -
கீழ்நிணைப்ேடுத்தப்ேட்ெ தவணைக் ்கென்்கள் டவளியீடு (66) (76)
துணை நிறுவனம் டவளியிட்ெ முன்னுரிணமப் ேங்கு்கள் மீட்பு (800) -
நிறுவனம் டவளியிட்ெ நிரந்தர மூைதனப் ேத்திரங்்கள் மீட்பு - (805)
்கருவூைப் ேங்கு்கள் ட்கோள்முதல் (447) (114)
்கட்டுப்ேோடில்ைோத ேோத்தியணத்களுக்குச் டெலுத்தப்ேட்ெ ைோே ஈவு (38) (38)
நிறுவனத்தின் ேங்குதோரர்களுக்குக் ட்கோடுக்்கப்ேட்ெ ைோே ஈவு,  
 ஸ்கிரிப் ைோே ஈவு்களின் நி்கரம்(a)

(2,411) (3,931)

்கட்டுப்ேோடில்ைோத ேோத்தியணத்களில் மோற்றைம் 1 (13)
நிதி நெவடிகண்க்களில் பயன்படுத்திய நி்கர டரோக்கம்(3) (2,369) (4,977)

ேரிவரத்தணன மோற்றுச் ெரி்கட்ெல்்கள்(4) 170 39

டரோக்கம், டரோக்கத்துககிணையோனணவ்களில் நி்கர மோற்்றம் (1)+(2)+(3)+(4) 22,267 5,714
1 ஜனவரி-இல் டரோக்கம் மற்றும் டரோக்கத்துககிணையோனணவ 19,935 14,221
31 டிசைம்பர-இல் டரோக்கம் மற்றும் டரோக்கத்துககிணையோனணவ 42,202 19,935

(a) ேங்குமுதைோ்கப் ேகுக்்கப்ேட்ெ மூைதனப் ேங்குப் ேத்திரங்்களுக்குச் ்சலுத்தப்ேட்ெ ேகிரவு்கள் உள்ளெங்கும்

குறிப்பு்கள் இநத நிதிநிணை அறிக்ண்கயின் முக்கியப் ேகுதியோ்க அணமநதுள்ளன

டிபிஎஸ் குரூப் ஹ�ோல்டிங்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்்கள்

31 டிசைம்பர 2020-இல் முடிவுற்்ற ஆணடுக்கோன 

தணிகண்க டசையயப்பட்ெ 
ஒருங்கிணைக்கப்பட்ெ டரோக்கப் புழக்க அறிகண்க
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இதர விவரங்்கள்
1. மூைதன வ்ளம்

$ மில்லியன்்களில் 2020 2019
டேோதுப் ேங்குமுதல் ஒற்ணறைப் ேடி மூைதனம் 44,786 42,870

ஒற்ணறைப் ேடி மூைதனம் 48,188 45,460

டமோத்த மூைதனம் 53,937 50,693

இெரஹ்கோள் மதிப்பிெப்ேட்ெ டெோத்து்கள் 321,096 303,771

மூைதன வ்ள விகிதங்்கள்(a) (%)
டேோதுப் ேங்குமுதல் ேடி 1 13.9 14.1
ேடி 1 15.0 15.0
டமோத்தம் 16.8 16.7

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

2. ைோப ஈவு்கள்
  31 டிெம்ேர 2020-இல் முடிவணெந்த நிதியோண்டில், ஒவடவோரு டிபிஎஸ்ட�ச் ெோதோரை ேங்குக்கும் (“FY20 இறுதி ஈவுத்டதோண்க”) 18 ்கோசு்கள் 

இறுதி  ஒற்ணறைப்ேடி வரி விைக்கு  ைோே ஈவுத்டதோண்கணய இயக்குநர்கள் ேரிந்துணரத்துள்ைனர, இதில் ேங்குதோரர்களுக்கு உட்ேட்டு “டிபிஎஸ்எச் 
ஸ்கிரிப்” ைோேஈவுத் திட்ெம் ேயன்ேடுத்தப்ேடும், அது 30 மோரச் 2021 அன்று நணெடேறைவுள்ை வருெோந்திர டேோதுக் கூட்ெத்தில் ேங்குதோரர்களின் 
ஒப்புதணைச் ெோரந்து அணமயும்.

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

$ மில்லியன்்களில் 2020* 2019

DBSH  சைோதோரைப் பங்கு்கள்

வரிவிைக்கு டேற்றை இணெக்்கோை ஒற்ணறைப்ேடி ைோே ஈவு 69 ்கோசு்கள் (2019: 90 ்கோசு்கள்) 1,752 2,300
வரிவிைக்கு டேற்றை  இறுதி ஒற்ணறைப்ேடி ைோே ஈவு 18 ்கோசு்கள் (2019: 33 ்கோசு்கள்) 459 838

2,211 3,138

*  2020 ஆம் ஆண்டிற்்கோன ஈவுத்்தோண்கக் குணைப்பு உள்ளூர வங்கி்களுக்கு 2020 நிதியோண்டிற்்கோன ஈவுத்்தோண்கணய மிதப்ேடுத்த 29 ஜூணை 2020 அன்று 
வழங்்கப்ேட்ெ MAS வழி்கோட்டுதலுக்கு இைங்்க உள்ளது.
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                                                           வங்கி
$ மில்லியன்்களில் 2020 2019

வட்டி வருமோனம் 9,201 12,450
வட்டிச் டெைவினம் 2,761 5,441
நி்கர வட்டி வருமோனம் 6,440 7,009

நி்கரக் ்கட்ெைமும் தரகு வருமோனமும் 2,140 2,114
நி்கர வரத்த்க வருமோனம் 938 1,053
முதலீட்டுப் ேங்குப் ேத்திரங்்கள் மூைம் நி்கர வருமோனம் 858 306
இதர வருமோனம் 387 817
வட்டியில்ைோ வருமோனம் 4,323 4,290
டமோத்த வருமோனம் 10,763 11,299

ஊழியர அனுகூைங்்கள் 2,177 2,242
இதரச் டெைவினங்்கள் 1,704 1,709
டமோத்தச டசைைவினங்்கள் 3,881 3,951

ஒதுககு்களுககு முன் ைோபம் 6,882 7,348
்கென் மற்றும் இதர இழப்பு்களுக்்கோன ஒதுக்கு 2,323 262
வரிககு முந்ணதய ைோபம் 4,559 7,086
வருமோன வரிச் டெைவினம் 408 871
பங்குதோரர்களுககுப் போத்தியப்பட்ெ நி்கர ைோபம் 4,151 6,215

குறிப்பு்கள் இநத நிதிநிணை அறிக்ண்க்களின் முக்கியப் ேகுதியோ்க அணமநதுள்ளன

டிபிஎஸ் ஹபங்க லிமிடெட்

31 டிசைம்பர 2020-இல் முடிவுற்்ற ஆணடுக்கோன 

தணிகண்க டசையயப்பட்ெ வருவோய அறிகண்க
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டிபிஎஸ் ஹபங்க லிமிடெட்

31 டிசைம்பர 2020-இல் முடிவுற்்ற ஆணடுக்கோன 

தணிகண்க டசையயப்பட்ெ 
ஒருங்கிணைக்கப்பட்ெ விரிவோன வருவோய அறிகண்க

                                                           வங்கி
$ மில்லியன்்களில் 2020 2019
நி்கர ைோபம் 4,151 6,215

இதர விரிவோன வருமோனம்:

பிற்போடு வருவோய அறிகண்கயில் மறுப்பகுப்பு டசையயப்பெககூடிய இனங்்கள்:
டவளிநோட்டு நெவடிக்ண்க்களின் நோையமோற்று ஹவறுேோடு்கள் (13) (90)
இதர விரிவோன வருமோனத்தின் மூைம் நியோயமோன மதிப்பில் ேகுக்்கப்ேட்ெ  
 ்கென் ்கருவி்களின் ஆதோயம் / (நட்ெம்) மற்றும் இதர வண்க்கள்
  ேங்குமுதலில் ஹெரந்த நி்கர மதிப்பீடு 879 705
  வருமோன அறிக்ண்கக்கு மோற்றியது (478) (321)
  இதர விரிவோன வருமோனத்தின் உட்கூறு்கள் டதோெரபிைோன வரிவிதிப்பு (10) (35)

பிற்போடு வருமோன அறிகண்கயில் மறுப்பகுப்பு டசையயப்பெமோட்ெோத இனங்்கள்
இதர விரிவோன வருமோனத்தின் மூைம் நியோயமோன மதிப்பில் ேகுக்்கப்ேட்ெ  
 ேங்குமுதல் ்கருவி்களின் ஆதோயம் / (நட்ெம்) (நி்கர வரி) (240) 120
நியோயமோன மதிப்பிைோன நிதிப் டேோறுப்பு்களின் சுயக் ்கென் இெரிலிருந்து  
 எழும் நியோய மதிப்பு மோற்றைம் (நி்கர வரி) 25 (63)
இதர விரிவோன வருமோனம், நி்கர வரி 163 316

பங்குதோரர்களுககுப் போத்தியப்பட்ெ டமோத்த விரிவோன வருமோனம் 4,314 6,531

குறிப்பு்கள் இநத நிதிநிணை அறிக்ண்க்களின் முக்கியப் ேகுதியோ்க அணமநதுள்ளன
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                              வங்கி
$ மில்லியன்்களில் 2020 2019
டசைோத்து்கள்
மத்திய வங்கி்களில் டரோக்்கம், இருப்பு்கள் 39,388 19,771
அரெோங்்கப் ேங்குப் ேத்திரங்்களும் ்கருவூை உண்டியல்்களும் 36,682 37,142
வங்கி்களிெம் இருந்து வரஹவண்டியணவ 44,643 33,933
ெோரபியச் டெோத்து்கள் 27,959 15,255
வங்கி மற்றும் நிறுவனப் ேத்திரங்்கள் 59,944 59,560
வோடிக்ண்கயோைர்களுக்குக் ்கென்்களும் முன்ேைங்்களும் 302,587 296,906
இதரச் டெோத்து்கள் 14,936 11,359
இணை நிறுவனங்்கள் 186 186
துணை நிறுவனங்்கள் 31,860 31,967
ஹ�ோல்டிங் நிறுவனங்்களிெமிருந்து வரஹவண்டியணவ 911 -
டெோத்து்கள், இதர நிணைச் டெோத்து்கள் 1,849 1,816
நன்மதிப்பு மற்றும் ்கண்கூெற்றைணவ 334 334
டமோத்தச டசைோத்து்கள் 561,279 508,229

டபோறுப்பு்கள்
வங்கி்களுக்குச் ஹெர ஹவண்டியணவ 23,586 18,712
வோடிக்ண்கயோைர்களிெமிருந்து வரஹவண்டிய ணவப்பும் இருப்பும் 350,079 298,836
ெோரபியச் டெோத்து்கள் 29,537 15,455
இதரப் டேோறுப்பு்கள் 16,800 15,113
இதரக் ்கென் ேத்திரங்்கள் 38,081 51,041
ஹ�ோல்டிங் நிறுவனத்துக்குச் ஹெரஹவண்டியணவ 6,031 4,695
துணை நிறுவனங்்களுக்குச் ஹெர ஹவண்டியணவ 48,288 57,649
நி்கரப் டபோறுப்பு்கள் 512,402 461,501

நி்கரச டசைோத்து்கள் 48,877 46,728

பங்குமுதல்
ேங்கு மூைதனம் 24,452 24,452
இதரப் ேங்குமுதல் ்கருவி்கள் 4,209 2,813
இதரக் ்கோப்புநிதி 264 38
வருமோனக் ்கோப்புநிதி 19,952 19,425
பங்குதோரர்களின் நிதி 48,877 46,728

நி்கரப் பங்குமுதல் 48,877 46,728

குறிப்பு்கள் இநத நிதிநிணை அறிக்ண்க்களின் முக்கியப் ேகுதியோ்க அணமநதுள்ளன.

டிபிஎஸ் ஹபங்க லிமிடெட்

31 டிசைம்பர 2020 நிைவரப்படி 

தணிகண்க டசையயப்பட்ெ  
இருப்புநிணை அறிகண்க
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இதர விவரங்்கள்
1. டிபிஎஸ் ஹபங்க லிமிடெட் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்்களின் மூைதன வ்ளம்

மூைதன வ்ள விகிதங்்கள் (%) 2020 2019
டேோதுப் ேங்குமுதல் ேடி1 13.8 14.0
ேடி1 15.1 15.1
டமோத்தம் 16.9 16.9


