
அபிப்பிராயம் 

நாங்கள் ்கணக்காய்வு செய்துள்்ளவை

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (‘வங்கி’) மற்றும் அதன் துணை நகிறுவனங்ளின் 

(‘குழுமம்’) ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ள் ்பக்ங்ள் 73 முதல் 131 வணை அணமந்துள்ளன, அதகில் 

அ்டங்கியுள்ளணவ:

• 31 டிசம்்பர் 2021-இல் முடிவுற்ற ஆண்டிற்்கான ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட இருபபு நகிணைக குறிபபு;

• அந்நகாளில் முடிந்த ஆண்டிற்்கான ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட வைவு அறிகண்;

• அந்நகாளில் முடிந்த ஆண்டிற்்கான ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட விகாிவகான வைவு அறிகண்;

• அந்நகாளில் முடிந்த ஆண்டிற்்கான ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட சசகாத்து மதகிபபு மகாற்றங்ளின் அறிகண்;

• அந்நகாளில் முடிந்த ஆண்டிற்்கான ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட ்பைபபுழக் அறிகண்; மற்றும்

• முக்கியமகான ்ைக்கியல் ச்காள்ண்்ள் உட்ப்ட, ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ளும் மற்ற விளக்த்  

 த்வல்்ளுககுமகான குறிபபு்ள்1. 

1 ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ளின் குறிபபு 1.1(d)-யில் குறிப்பிட்டது ப்பகாை, சிை பதணவயகான 

சவளிப்பகாடு்ள், ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ளின் குறிபபு்ளுககு ்பதகில், 2021 ஆண்டுக 

்ைககு மற்றும் அறிகண்யின் பவறு சிை இ்டங்ளில் வழங்ப்படடுள்ளன. இணவ ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட 

நகிதகிநகிணை அறிகண்்ளிலிருந்து குறுககு-குறிபபு அளிக்ப்படடுள்ளபதகாடு தைிகண் சசயததகா் அண்டயகாளம் 

்காைப்படடுள்ளன. 

எங்கள் அபிப்பிராயம்

ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ள் 31 டிசம்்பர் 2021 அன்ணறய நகிைவைப்படி குழுமத்தகின் 

ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணைணயப ்பற்றி உண்ணமயகான மற்றும் நகியகாயமகான நகிணைணய சவளிப்படுத்து்கின்றன 

என்்பது எங்ள் அ்பிப்பிைகாயம். பமலும், அந்நகாளில் முடிவுற்ற வரு்டத்தகிற்்கான நகிதகிநகிணைச் சசயல்்பகாடு மற்றும் 

்பைபபுழக்ங்ள், சகான்றளிக்ப்பட்ட ச்பகாதுக ்ைக்ர்்ளுக்கான ஹகாங்காங நகிறுவனத்தகால் (‘HKICPA’) 

வழங்ப்பட்ட ஹகாங்காங நகிதகிநகிணை வணையணற்ளின்்படி (‘HKFRS’) உள்ளசதன்்பதும், ஹகாங்காங நகிறுவனங்ள் 

அைசகாணையின்்படி தயகாகாிக்ப்பட்டசதன்்பதும் எங்ள் அ்பிப்பிைகாயம். 

அபிப்பிராயத்தின் அடிப்்பவை 

HKICPA வழங்கியுள்ள ஹகாங்காங ் ைக்காயவு வணையணற்ளுககு (‘HKSA’) இைங் நகாங்ள் எங்ள் ் ைக்காயணவ 

ந்டத்தகிபனகாம். இந்த வணையணற்ளின் ்ீழ் எங்ளுககு உள்ள ச்பகாறுபபு்ள் அணனத்தும் ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட 

நகிதகிநகிணை அறிகண்்ளின் ‘்ைக்காயவுக்கான ்ைக்காயவகாளகாின் ச்பகாறுபபு்ள்’ எனும் ்பகுதகியில் பமலும் 

விவகாிக்ப்படடுள்ளன. 

நகாங்ள் ச்பற்ற ்ைக்காயவு சகான்று்ள் ப்பகாதுமகானணவ என்றும் எங்ள் ்ருத்துககு அடிப்பண்ட வழங்ப 

ப்பகாதுமகானணவ என்றும் நகாங்ள் நம்பு்கிபறகாம். 

ொர்பற்றவை 

நகாங்ள் HKICPA-வின் சதகாழில்முணறக ்ைக்காளர்்ளுக்கான நன்சனறிக ப்காட்பகாடு்ளுககு (ப்காட்பகாடு்ள்) 

இைங் சசயைகாற்றும் சகார்்பற்ற குழு ஆபவகாம். பமலும், நகாங்ள் ப்காட்பகாடு்ளுககு இைங் எங்ளுண்டய 

நன்சனறிப ச்பகாறுபபு்ணளப பூர்த்தகி சசயதகிருக்கிபறகாம். 

முககிய ்கணக்காய்வு விஷயங்கள் 

முக்கிய தைிகண் விஷயங்ள், எங்ள் சதகாழில்முணற தரீ்ப்பில், தற்ப்பகாணதய ்காைத்தகின் ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட 

நகிதகிநகிணை அறிகண்்ளின் தைிகண்ககு மி்வும் முக்கியத்துவம் வகாயந்தணவ. ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை 

அறிகண்்ணள முழுணமயகா் நகாங்ள் ்ைக்காயவு சசயத சூழலிலும், அதன் ்பின்னர் எங்ள் அ்பிப்பிைகாயத்ணத 

உருவகாககுவதகிலும் இந்த விஷயங்ள் அணனத்தும் ்ண்்டறியப்பட்டன. பமலும், இந்த விஷயங்ளில் எங்ளுககு 

பவசறகாரு தனி அ்பிப்பிைகாயம் இல்ணை.

எங்ள் ் ைக்காயவில் ் ண்்டறியப்பட்ட முக்கிய ் ைக்காயவு விஷயங்ள் ்பின்வருமகாறு சுருக்கிக கூறப்படடுள்ளன:

• வகாடிகண்யகாளர்்ளுககு வழங்ப்பட்ட ்்டன்்ள் மற்றும் முன்்பைங்ளில் எதகிர்்பகார்க்ப்படும் ்்டன்  

 இழபபு்ளுக்கான ஒதுக்ீடு்ள்

• இணை நகிறுவனங்ளின் முதலீடடின் பசத மதகிபபீடு- Bank of Communications Co., Limited (‘BoCom’)

• அமலில் இருககும் நீண்்ட-்காை ்காபபீடடுத் சதகாழிலின் தற்ப்பகாணதய மதகிபபு (‘PVIF’) மற்றும் இணைக்ப்ப்டகாத  

 ஆயுள் ்காபபீடடு ஒப்பந்தங்ளின் ்ீழுள்ள ்்டன் ச்பகாறுபபு்ள்

வகாடிகண்யகாளர்்ளுககு வழங்ப்பட்ட ்்டன்்ள் மற்றும் முன்்பைங்ளில் எதகிர்்பகார்க்ப்படும் ்்டன் 

இழபபு்ளுக்கான ஒதுக்ீடு்ள் 

முக்கிய ்ைக்காயவு விஷயத்தகின் தன்ணம 

31 டிசம்்பர் 2021 அன்று இந்த குழு, வகாடிகண்யகாளர்்ளுககு வழங்ப்பட்ட ்்டன்்ளுககும் முன்்பைங்ளுககும் 

மீதகான எதகிர்்பகார்க்ப்படும் ்்டன் நஷ்டங்ளுககு (‘ECL’) HK$32.0 ்பில்லியன் ஒதுக்ீடு்ணளப ்பதகிவு சசயதது.

மகாதகிகாி்ளில் ்பயன்்படுத்தப்படும் சிக்ைகான ்்டன் இ்டர் முணற்ணள உ்பபயகா்கித்து, இயல்புநகிணை மற்றும் 

இழபபு்ளுககு இண்டயிைகான சதகா்டர்பு்ளின் குழுவின் வைைகாற்று அனு்பவம், ்்டன் வகாஙகு்பவகாின் ்்டன் தகுதகி, 

வகாடிகண்யகாளர்்ள் அல்ைது ப்பகார்டஃப்பகாலிபயகாக்ளின் ்பிகாிவு, ச்பகாருளகாதகாை நகிணைணம்ள் ஆ்கியவற்று்டன் 

வகாடிகண்யகாளர்்ளுக்கான ்்டன்்ள் மற்றும் முன்்பைங்ள் மீதகான ECL-ஐ நகிர்ையிக் பவண்டும்.

்ைிபபு நகிச்சயமற்ற தன்ணமணய உள்ள்டக்கிய அனுமகானங்ளின் உறுதகிப்பகாடும் இதற்குத் பதணவப்படு்கிறது. எங்ள் 

தைிகண்யில் நகாங்ள் ்வனம் சசலுத்தகிய அனுமகானங்ளில், அதகி் அளவில் பமைகாண்ணம தரீ்பபு உள்ளவர்்ள் 

மற்றும் வகாடிகண்யகாளர்்ளுக்கான ் ்டன்்ள் மற்றும் முன்்பைங்ளின் ECL மீது மி்வும் குறிப்பி்டத்தக்த் தகாக்த்ணத 

ஏற்்படுத்தககூடிய மகாறு்பகாடு்ள் அ்டஙகும். குறிப்பகா், இவற்றில் ச்பகாருளகாதகாை சூழ்நகிணை்ளும் அவற்றின் 

சகாத்தகியககூறு்ளும் மற்றும் வகாடிகண்யகாளர் இ்டர் மதகிபபீடு்ளும் உள்ள்டஙகும். அபதப்பகாை, சவளி ச்பகாருளகாதகாை 

வல்லுநர்்ள் மத்தகியில் ஒருமித்த ச்பகாருளகாதகாை த்வல் முன்னறிவிபபு குறித்து உள்ளகார்ந்த நகிச்சயமற்ற தன்ணம 

உள்ளது, மற்றும், ்்டன் குணற்பகாடுள்ள சமகாத்த சவளிப்பகாடு்ளின் எதகிர்்காை மீடபுக்கான வகாயபபு்ள் உள்ளன.

ப்காவிட-19 சதகாற்றுபநகாயின் முன்பனற்றம் மற்றும் ்பிற தற்ப்பகாணதய ச்பரும்-ச்பகாருளகாதகாை நகிணைணம்ள், 

வகாடிகண்யகாளர்்ளுக்கான ்்டன்்ள் மற்றும் முன்்பைங்ளுக்கான ECL-ஐத் தரீ்மகானிப்பதகில் உள்ள உள்ளகார்ந்த 

இ்டர் மற்றும் மதகிபபீடடு நகிச்சயமற்ற தன்ணமணயப ்பகாதகிக்கிறது.

வகாடிகண்யகாளர்்ளுக்கான ்்டன்்ள் மற்றும் முன்்பைங்ளுக்கான ECL-இல் நகிர்வகா்த் தரீ்பபுச் சகாிசசயதல் 

சதகா்டர்ந்து சசயயப்படடு வரு்கிறது. ஒரு சிை சமகாத்த விற்்பணனத் துணற்ளுக்கான ECL-ஐத் தரீ்பபுச் சகாிசசயதல் 

மற்றும் சில்ைணற ப்பகார்டஃப்பகாலிபயகா சதகா்டர்்பகான சகாிசசயதல் ஆ்கியணவ இதகில் அ்டஙகும்.

்ைக்காயவுக குழுவு்டன் ்ைந்தகாபைகாசிக்ப்பட்ட விஷயங்ள்

தற்ப்பகாணதய ச்பரும்-ச்பகாருளகாதகாை நகிணைணம்ணளக ்ருத்தகில் ச்காண்டு, நகாங்ள் இந்த சசயமுணற்ளின் சகாியகான 

தன்ணம, அவற்றின் ்பயன்்பகாடு, குறிப்பி்டத்தக் அனுமகானங்ள், மற்றும் சவளிப்பகாடு்ள் ஆ்கியவற்ணறக குறித்து 

தைிகண்க குழுவு்டன் விவகாதகித்பதகாம். வகாடிகண்யகாளர்்ளுக்கான ்்டன்்ள் மற்றும் முன்்பைங்ளுக்கான ECL-

ஐப ச்பறுவதற்்கா்ச் சசயயப்பட்ட நகிர்வகா்த் தரீ்பபுச் சகாிசசயதலும் இதகில் அ்டஙகும். வகாடிகண்யகாளர்்ளுக்கான 

்்டன்்ள் மற்றும் முன்்பைங்ளுக்கான ECL-ஐ நகிர்ையம் சசயவதற்்கான சசயல்முணறயின் மீதகான நகிர்வகா்ம் மற்றும் 

்டடுப்பகாடு்ள் ்பற்றி பமலும் விவகாதகித்பதகாம்.

முக்கிய ்ைக்காயவு விஷயங்ணள எங்ள் ்ைக்காயவு எவவகாறு ண்யகாண்டுள்ளது

வகாடிகண்யகாளர்்ளுக்கான ்்டன்்ள் மற்றும் முன்்பைங்ளுக்கான ECL-ஐத் தரீ்மகானிக்ப ்பயன்்படுத்தப்படும் 

முணற்ள், அவற்றின் ்பயன்்பகாடு, குறிப்பி்டத்தக் அனுமகானங்ள் மற்றும் த்வல்்ள் ஆ்கியவற்றின் மீதகான 

்டடுப்பகாடு்ணள நகாங்ள் பசகாதகித்பதகாம். இதகில் அ்டஙகும் ்டடுப்பகாடு்ள்:

• மகாதகிகாி பமம்்பகாடு, சகாி்பகார்த்தல், மற்றும் ்ண்்காைிபபு;

• ச்பகாருளகாதகாை சூழ்நகிணை்ளின் ஒபபுதல்;

• ச்பகாருளகாதகாை சூழ்நகிணை்ளுககு ஒதுக்ப்பட்ட சம்்பவிககும் தன்ணம குறித்த ஒபபுதல்;

• வகாடிகண்யகாளர் இ்டர் மதகிபபீடு்ணள வழஙகுதல்;

• பமைகாண்ணம தரீ்பபு சகாிசசயதலுக்கான ஒபபுதல்; மற்றும் 

• ்்டன் குணற்பகாடுள்ள சமகாத்த சவளிப்பகாடு்ளின் மீடசிணய மதகிப்பிடுவதகில் ்பயன்்படுத்தப்படும் உள்ளீடு மற்றும் 

அனுமகானங்ளின் மதகிப்பகாயவு. 

நகாங்ள் ECL வழிமுணற்ணள HKFRS 9-இன் பதணவ்ணளப ்பின்்பற்றி அனுசகாிப்பது குறித்து ்ைிசமகான தைிகண் 

நண்டமுணற்ணள சசயபதகாம். நகாங்ள், ECL மகாதகிகாி்ளில் அனு்பவமிக் வல்லுநர்்ணள, மகாதகிகாி உருப்படிவத்தகின் 

வரு்டகாந்தகிை மகாற்றங்ளின் சகாியகான தன்ணமணயக ்ைக்கி்ட ஈடு்படுத்தகிபனகாம். இதன் ஒரு மகாதகிகாியகா், சிை 

ECL அம்சங்ளின் ்ைக்டீண்ட சுதந்தகிைமகா் மகாதகிகாி உருப்படிவ மறு ்ைக்ீடு சசயபதகாம். வரு்டத்தகில் மகாறகாத 

முணற்ணளயும் சதகா்டர்புண்டய மகாதகிகாி்ளின் சகாியகான தன்ணமணயயும் நகாங்ள் மதகிப்பிடப்டகாம்.

குறிப்பி்டத்தக  ்அனுமகானங்ணளயும் த்வல்்ணளயும் மதகிப்பிடுவதற்கு நகாங்ள் ்பின்வருவனவற்ணற பமற்ச்காண்ப்டகாம்:

• குறிப்பி்டத்தக் அனுமகானங்ளின் சகாியகான தன்ணமணய நகாங்ள் சவகால் சசயபதகாம்;

• ஒரு சிை ச்பகாருளகாதகாை சூழ்நகிணை்ளின் தீவிைத்தன்ணம மற்றும் சகாத்தகியககூறு்ளின் நகியகாயத்ணத மதகிப்பி்ட எங்ள்  

 ச்பகாருளகாதகாை நகிபுைர்்ணள நகாங்ள் ஈடு்படுத்தகிபனகாம்;

• நகாங்ள் சமகாத்த சவளிப்பகாடு்ளுககு ஒதுக்ப்பட்ட வகாடிகண்யகாளர் இ்டர் மதகிபபீடு்ளின் மகாதகிகாிணய பசகாதகித்பதகாம்;  

 மற்றும்

• மற்ற குறிப்பி்டத்தக் அனுமகானங்ணள நகாங்ள் சுதந்தகிைமகா் மதகிப்பிடடுள்பளகாம், மற்றும் உறுதகிப்படுத்தும்  

 சகான்று்ணளப ச்பற்றுள்பளகாம்.

நகிர்வகா்த் தரீ்பபுச் சகாிசசயதல்்ளின் மகாதகிகாிககு, இவற்றின் சகாியகான தன்ணமணய நகாங்ள் சவகால் சசயபதகாம் மற்றும் 

தரீ்மகானிக்ப்பட்ட ECL-ஐ மதகிபபீடு சசயபதகாம்.

குறிப்பி்டத்தக் அனுமகானங்ணளத் பதர்ந்சதடுப்பதகில் சசயயப்பட்ட முடிவு்ளும் பமைகாண்ணம தரீ்பபு சகாிசசயதல்்ணளத் 

தரீ்மகானித்தலும் சகாத்தகியமகான பமைகாண்ணம சகார்பு்ளின் குறி்காடடி்ளுககு வழிவகுககுமகா என்்பணதக குறித்து நகாங்ள் 

ஆபைகாசித்பதகாம்.

ச்பகாருந்தககூடிய நகிதகி அறிகண் ்ட்டணமப்பின் சூழலில் ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ளில் 

வகாடிகண்யகாளர்்ளுக்கான ்்டன்்ள் மற்றும் முன்்பைங்ளின் ECL சதகா்டர்்பகான சவளிப்பகாடு்ளின் ப்பகாதுமகான 

தன்ணமணய நகாங்ள் மதகிப்பிடப்டகாம்.

மூலதனம் ப்பாதிய விகிதங்கள்

இயககுநர்கள் குழுைம்

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited-இன் ஆண்டு அறிகவ்க 2021

இதணன சவளியிட்ட The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, வணையறுக்ப்பட்ட ச்பகாறுபபு்ளு்டன் ஹகாங்காங SAR-உ்டன் இணைக்ப்பட்டது.

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited-இன்   
ைாடிகவ்கயா்ளர்களுக்கான ொர்பற்ற ்கணக்காய்ைா்ளர அறிகவ்க  

(ஹாங்காஙகில் ைவரயறுக்கப்்படை ்கைன் ச்பாறுப்பு்களுைன் அவைக்கப்்படடுள்்ளது) 

31 டிெம்்பர 2021-இல் முடிவுற்ற ஆண்டிற்கான ஒருஙகிவணக்கப்்படை ைரவு அறிகவ்க 

31 டிெம்்பர 2020-இல் முடிவுற்ற ஆண்டிற்கான ஒருஙகிவணக்கப்்படை  
இருப்பு நிவலக குறிப்பு

நகி்ை வடடி வைவு

 வடடி வைவு

 வடடிச் சசைவு

நகி்ை ்ட்டை வைவு

 ்ட்டை வைவு

 ்ட்டை சசைவு

வைி்த்தகிற்்கான அல்ைது நகியகாய மதகிப்பின் அடிப்பண்டயில் நகிர்வகா்கிக்ப்பட்ட 

 நகிதகிக ்ருவி்ளின் நகி்ை வைவு

இைகா்பம் அல்ைது நஷ்டத்தகின் மூைம் நகியகாயமகான முணறயில் ்ைக்கி்டப்பட்ட, 

 சதகா்டர்புண்டய சகார்்பியப ச்பகாருட்ள் உட்ப்டக ்காபபீடடு வியகா்பகாைத்தகின் 

 சசகாத்து்ள் மற்றும் ்்டன் ச்பகாறுபபு்ளிலிருந்து ்கிண்டத்த நகி்ை வருவகாய

நகியமிக்ப்பட்ட ்்டன்்ள் மற்றும் அதன் சகார்்பியப ச்பகாருட்ளின் நகியகாயமகான 

மதகிப்பின் மகாறுதல்்ள்

இைகா்பம் அல்ைது நஷ்டம் வகாயிைகா்க ்ட்டகாயமகாய மதகிப்பி்டப்பட்ட 

 மற்ற நகிதகிக ்ருவி்ளின் நகியகாயமகான மதகிப்பின் மகாறுதல்்ள்

வருவகாய சகார்ந்த முதலீடு்ளில் நஷ்டம் ்ழித்த இைகா்பம்

நகி்ை ்காபபுறுதகி ்ட்டை வைவு

மற்ற இயககு வைவு

சைாத்த இயககு ைரவு
நகி்ை ்காபபுறுதகி ்பைம் ப்காைல், சசலுத்தகிய சலுண்்ள் மற்றும் ்காபபுறுதகிதகாைகாின் 

 ்்டன் ச்பகாறுபபு்ளின் ஏற்ற இறக்ம்

எதிர்பாரத்த ்கைன் நஷைங்கள் ைறறும் பி்ற ்கைன் பெதார ்கடைணங்களின் ைாறுதலுககு 
 முன் நி்கர இயக்க ைருைாய்
எதகிர்்பகார்த்த வகாைகா ்்டன்்ளில் மகாற்றங்ள் மற்றும் ்்டன் மதகிபபுககுன்றுதல் 

இழபபு்ள்

நி்கர இயககு ைரவு
ஊழியர் இழபபீடு மற்றும் சலுண்்ள்

ச்பகாது மற்றும் நகிர்வகா்ச் சசைவு்ள்

உண்டணம, இயந்தகிை்ம் மற்றும் இயந்தகிைத்தகின் மதகிப்பிறக்ம்

புைனகா்காதச் சசகாத்து்ளின் மதகிப்பிறக்ம்

நி்கர இயககுச் செலவு்கள்
இயககு இலா்பம்
கூட்டகாளி்ள் மற்றும் கூடடு முயற்சி்ளின் இைகா்ப ்பஙகு

ைரிககுமுன் இலா்பம்
வகாிச் சசைவு

ஆண்டுககுரிய இலா்பம்
பசைபவண்டிய சதகாண்:

– பநைடி உண்டணம நகிறுவனத்தகின் சகாதகாைை ்பஙகுதகாைர்்ளுககு

– ்பிற ்பஙகு ணவத்தகிருப்பவர்்ளுககு

– ்டடுப்பகாடில்ைகாத ்பகாத்தகியணத

ஆண்டுககுரிய இலா்பம்

98,113
121,382 
(23,269) 

45,296
57,819 

(12,523) 

28,359

18,180

(639)

(25) 
1,667 

61,722 
2,033 

254,706

(76,048) 

178,658

(6,539) 
172,119 
(39,261) 
(52,327) 
(8,891) 
(4,397)

(104,876) 
67,243 
19,320
86,563 

(14,015) 
72,548 

64,633 
2,715 
5,200

72,548 

111,513
147,376
(35,863)

41,670
52,370

(10,700)

32,172

13,128

(171)

138
1,624

61,563
5,612

267,249

(77,911)

189,338

(17,719)
171,619
(36,183)
(46,304)

(9,405)
(3,936)

(95,828)
75,791
14,405
90,196

(14,505)
75,691

66,997
2,450
6,244

75,691

சொத்து்கள்
மத்தகிய வங்கி்ளில் இருபபுத் சதகாண்

மற்ற வங்கி்ளிலிருந்து வைககூடிய ச்பகாருட்ள்

ஹகாங்காங அைசகாங்க ்்டன் சகான்றிதழ்

வைி்ச் சசகாத்து்ள்

சகார்்பியச் சசகாத்து்ள்

நகியமிக்ப்பட்ட மற்றும் இைகா்பம் அல்ைது இழபபு மூைம் நகியகாயமகான மதகிப்பில் 

்ட்டகாயமகா் ்ைக்கி்டப்பட்ட நகிதகி சசகாத்துக்ள்

எதகிர் மறுச்காள்விணன ஒப்பந்தங்ள் - வகாைி்மற்ற

வங்கி்ளுககு வழங்ப்பட்ட ்்டன்்ளும் முன்்பைங்ளும்

வகாடிகண்யகாளர்்ளுககு வழங்ப்பட்ட ்்டன்்ளும் முன்்பைங்ளும்

நகிதகிநகிணை முதலீடு்ள்

கூடடு நகிறுவனங்ளிலிருந்து வைபவண்டியணவ

இணை நகிறுவனங்ளிலும் கூடடு முயற்சி்ளிலும் முதலீடு

நன்மதகிபபு மற்றும் புைனகா்காதச் சசகாத்து்ள்

உண்டணம, இயந்தகிை்ம் மற்றும் இயந்தகிைம்

ஒத்தகிணவக்ப்பட்ட வகாிச் சசகாத்து்ள்

முன்சசலுத்தப்பட்ட ்பைம், பசர்த்த வருவகாய மற்றும் மற்ற சசகாத்து்ள்

சைாத்தச் சொத்து்கள்

்கைன் ச்பாறுப்பு்கள்
புழக்த்தகிலுள்ள ஹகாங்காங ்பைத்தகாள்்ள்

மற்ற வங்கி்ளுககுத் தற்ப்பகாது சசலுத்தப்படும் ச்பகாருட்ள்

மறுச்காள்விணன ஒப்பந்தங்ள் - வகாைி்மற்ற

வங்கி்ளின் ணவபபீடு்ள்

வகாடிகண்யகாளர்்ளின் வங்கிக ்ைககு்ள்

வைி் ்்டன் ச்பகாறுபபு்ள்

சகார்்பியச் சசகாத்து்ள்

நகியகாய மதகிப்பில் நகியமிக்ப்பட்ட நகிதகி ்்டன் ச்பகாறுபபு்ள்

ந்டபபுக ்்டன் ்பத்தகிைங்ள்

ஓயவு சலுண்க ்்டன் ச்பகாறுபபு்ள்

கூடடு நகிறுவனங்ளுககுச் பசைபவண்டியணவ

இயல்்பகா்ச் பசர்ந்த மற்றும் ஒத்தகிணவக்ப்பட்ட வருமகானம், மற்றக ்்டன் 

ச்பகாறுபபு்ள் மற்றும் ஏற்்பகாடு்ள்

்காபபுறுதகி ஒப்பந்தங்ளின் ்ீழுள்ள ்்டன் ச்பகாறுபபு்ள்

ந்டபபு வகாி ்்டன் ச்பகாறுபபு்ள்

ஒத்தகிணவக்ப்பட்ட வகாி ்்டன் ச்பகாறுபபு்ள்

்ழீ்நகிணைப்படுத்தப்பட்ட ்்டன் ச்பகாறுபபு்ள்

சைாத்தக ்கைன் ச்பாறுப்பு்கள்

சொத்து ைதிப்பு
்பஙகு மூைதனம்

மற்ற ்பஙகுமுதல் ்ருவி்ள்

மற்ற ்காபபுநகிதகி

தக்ணவத்த இைகா்பங்ள்

சைாத்த ்பஙகுதாரர்களின் சொத்து ைதிப்பு
்டடுப்பகாடில்ைகாத ்பகாத்தகியணத

சைாத்தச் சொத்து ைதிப்பு
சைாத்தச் சொத்து ைதிப்பும் ்கைன் ச்பாறுப்பு்களும்

276,857 
21,632 

332,044 
777,450
365,167 

202,399
803,775 
432,247 

3,840,939
2,051,575

112,719
188,485 
95,181

129,827 
 3,353 

269,743
9,903,393

332,044 
25,701

255,374
280,310 

6,177,182
92,723 

355,791 
138,965 
67,364
1,890

356,233

219,206
638,145

2,378
32,522
4,054 

8,979,882

172,335 
44,615 

151,804 
488,055 
856,809
66,702 

923,511 
9,903,393 

347,999
21,943

313,404
600,414
422,945

178,960
520,344
403,884

3,668,681
2,175,432

83,203
168,754

89,968
128,537

3,325
288,610

9,416,403

313,404
25,669

136,157
248,628

5,911,396
60,812

428,211
167,013

79,419
2,701

296,308

215,987
581,406

2,669
30,997

4,065
8,504,872

172,335
44,615

149,500
478,903
845,353

66,178
911,531

9,416,403

2020 
HK$’m

2020 
HK$’m

2021 
HK$’m

2021 
HK$’m

வங்கியியல் (மூைதனம்) விதகி்ள் ்பகா்ம் 3C(1)-ன் பதணவயின்்படி HKMA-விற்கு ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட அடிப்பண்டயில் 
சமர்ப்பிக்ப்பட்ட ‘மூைதனம் ப்பகாதகிய வி்கிதங்ளில்’ அ்டங்கியுள்ள மூைதன வி்கிதங்ணளக ்ழீ்க்ண்்ட அட்டவணை 
எடுத்துக ்காடடும். 

ச்பாது சொத்து ைதிப்பு அடுககு 1 (‘CET1’) மூலதன விகிதம்
அடுககு 1 மூலதன விகிதம்
சைாத்த மூலதன விகிதம்

31 டிெம்்பர 2021-இல் 
%

15.4  
16.8 
18.7 

31 டிசம்்பர் 2020-இல்
%

17.2
18.8
20.8

*சகார்்பற்ற நகிர்வகா்மற்ற இயககுநர்                          # நகிர்வகா்மற்ற இயககுநர்                         † இணை-தணைணம நகிர்வகா் அதகி்காகாி

Peter Tung Shun Wong, GBS, JP, நகிர்வகா்மற்ற தணைவர் Rajnish Kumar*

David Gordon Eldon, GBS, CBE, JP, நகிர்வகா்மற்ற துணைத் தணைவர் Beau Khoon Chen Kuok*

David Yi Chien Liao† Irene Yun-lien Lee*

Surendranath Ravi Rosha† Victor Tzar Kuoi Li#

Graham John Bradley* Ewen James Stevenson# 

Dr Christopher Wai Chee Cheng*, GBS, OBE  Kevin Anthony Westley*, BBS

Sonia Chi Man Cheng* Tan Sri (Sir) Francis Sock Ping Yeoh*, KBE, CBE

Yiu Kwan Choi*



ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ளில் சதகா்டர்புண்டய குறிபபு்ள்

அ்பகாயம்: ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ளிலிருந்து குறுககு-குறிப்பி்டப்பட்ட்படி, ்்டன் இ்டர் (தைிகண் 

சசயயப்பட்ட த்வல் மடடுபம), ்பக்ம் 29-50

ஒருங க்ிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ளின் குறிபபு 1.2 (i): தயகாகாிப்பின் அடிப்பண்ட மற்றும் குறிப்பி்டத்தக  ்் ைக க்ியல் 

ச்காள்ண்்ள் - ்பைமதகிபபு நகீ்ம் சசயயப்பட்ட சசைவின் குணற்பகாடு மற்றும் FVOCI நகிதகிச் சசகாத்து்ள், ்பக்ம் 83-86

ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ளின் குறிபபு 2 (e): இயககு இைகா்பம் - எதகிர்்பகார்த்த ் ்டன் நஷ்டங்ள் மற்றும் 

்பிற ்்டன் பசதகாை ்ட்டைங்ளில் மகாறுதல், ்பக்ம் 91

ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ளின் குறிபபு 10: வகாடிகண்யகாளர்்ளுககு வழங்ப்பட்ட ்்டன்்ளும் 

முன்்பைங்ளும், ்பக்ம் 99

இணை நகிறுவனங்ளின் முதலீடடின் பசத மதகிபபீடு- Bank of Communications Co., Limited (‘BoCom’)

முக்கிய ்ைக்காயவு விஷயத்தகின் தன்ணம

31 டிசம்்பர் 2021-இல், ்பஙகு விணையின் அடிப்பண்டயில் BoCom முதலீடடின் நகியகாயமகான மதகிபபு, சுமககும் மதகிப்பகான 

HK$184.8 ்பில்லியணன வி்ட HK$118.2 ்பில்லியன் குணறவகா் இருந்தது. இது சகாத்தகியமுள்ள பசதகாைக குறிக்காடடியகா்க 

்ருதப்படு்கிறது. ்பயன்்பகாடடில் உள்ள மதகிபண்பப ்பயன்்படுத்தகி (‘VIU’) மகாதகிகாிணயப ்பின்்பற்றி உைர்தகிறன் 

்பகுப்பகாயணவ ஆதகாிககும் ஒரு குணற்பகாடு பசகாதணன சசயயப்பட்டது. சுமககும் மதகிபண்ப வி்ட VIU HK$8.2 ்பில்லியன் 

அதகி்மகா் இருந்தது. இதன் அடிப்பண்டயில், எந்த பசதகாைமும் ்பதகிவு சசயயப்ப்டவில்ணை.

VIU மகாதகிகாியில் ்பயன்்படுத்தப்படும் முணற குறு்கிய ் காை மற்றும் நீண்்ட ் காை இயற்ண்யின் ்பல்பவறு அனுமகானங்ணளச் 

சகார்ந்துள்ளது.  மதகிபபீடடு நகிச்சயமற்ற தன்ணமககு உட்பட்ட இந்த அனுமகானங்ள், நகிர்வகா்த்தகின் முடிசவடுககும் 

தகிறன், ஆயவகாளர்்ளின் ்ைிபபு்ள், மற்றும் சந்ணத த்வல்்ள் அல்ைது ்பிற சதகா்டர்புண்டய த்வல்்ளின் 

்ைணவயிலிருந்து ச்பறப்படு்கின்றன.

அதகி் அளவில் பமைகாண்ணம தரீ்பபும் அ்நகிணையும் உள்ளவர்்ள் மற்றும் VIU-வில் மி்வும் குறிப்பி்டத்தக்த் 

தகாக்த்ணத ஏற்்படுத்தகிய மகாறு்பகாடு்ள் ஆ்கியணவ எங்ள் தைிகண்யில் நகாங்ள் ் வனம் சசலுத்தகிய அனுமகானங்ள் 

ஆகும். குறிப்பகா், தள்ளு்படி வி்கிதம், இயககு வருமகான வளர்ச்சி வி்கிதம், நீண்்ட ்காை இைகா்பம் மற்றும் சசகாத்து 

வளர்ச்சி வி்கிதங்ள், சசைவு-வருமகான வி்கிதம், எதகிர்்பகார்க்ப்படும் ்்டன் இழபபு்ள், ்பயனுள்ள வகாி வி்கிதங்ள் 

மற்றும் மூைதனத் பதணவ்ள் ஆ்கியணவ இவற்றில் அ்டஙகும் (மூைதன ப்பகாதகிய வி்கிதம், அடுககு 1 மூைதன ப்பகாதகிய 

வி்கிதம் மற்றும் சமகாத்தச் சசகாத்து்ளின் சதவீதமகா் இ்டர்-எண்ட கூடிய சசகாத்து்ள் உட்ப்ட).

்ைக்காயவுக குழுவு்டன் ்ைந்தகாபைகாசிக்ப்பட்ட விஷயங்ள்

நகாங்ள் இந்த சசயமுணறயின் சகாியகான தன்ணம, அதன் ்பயன்்பகாடு, குறிப்பி்டத்தக் அனுமகானங்ள், ஆ்கியவற்ணறக 

குறித்து தைிகண்க குழுவு்டன் விவகாதகித்பதகாம். மதகிபபீடடின் நகிச்சயமற்ற தன்ணமணய விளக் உைர்தகிறன் 

்பகுப்பகாயணவப ்பயன்்படுத்துவது மற்றும் ஒரு சிை அனுமகானங்ளில் ஏற்்படும் மகாற்றங்ளினகால் VIU சுமககும் 

மதகிபபுககு சமமகாவது உட்ப்ட BoCom சதகா்டர்்பகான சவளிப்பகாடு்ள் குறித்தும் நகாங்ள் விவகாதகித்பதகாம்.

முக்கிய ்ைக்காயவு விஷயங்ணள எங்ள் ்ைக்காயவு எவவகாறு ண்யகாண்டுள்ளது

குறிப்பி்டத்தக் அனுமகானங்ள், VIU-ணவத் தரீ்மகானிக்ப ்பயன்்படுத்தப்படும் முணற மற்றும் அதன் ்பயன்்பகாடு 

ஆ்கியவற்றின் மீதுள்ள ்டடுப்பகாடு்ணள நகாங்ள் பசகாதகித்பதகாம். நகாங்ள் ்பயன்்படுத்தப்பட்ட முணறயின் சகாியகான 

தன்ணம, அதன் ்பயன்்பகாடு, மற்றும் ்ைக்ீடு்ளின் ்ைித துல்லியம் ஆ்கியவற்ணற மதகிபபீடு சசயபதகாம். 

முக்கியமகான அனுமகானங்ணளக ்ருத்தகில் ச்காண்டு நகாங்ள் ்பின்வருவனவற்ணற ந்டத்தகிபனகாம்:

• குறிப்பி்டத்தக் அனுமகானங்ளின் சகாியகான தன்ணமணயயும், ச்பகாருத்தமகான இ்டங்ளில் அவற்றின்  

 சதகா்டர்பு்ணளயும் சவகால் சசயபதகாம்;

• ்்டந்த ்காை அனு்பவம், சவளிச் சந்ணத த்வல்்ள், ஆயவகாளர் அறிகண்்ள் உள்ளிட்ட மூன்றகாம் தைபபு ஆதகாைங்ள், 

 BoCom நகிர்வகா்த்தகின் த்வல்்ள் மற்றும் ்ப்கிைங்மகா்க ்கிண்டககும் முந்ணதய BoCom நகிதகி த்வல்்ள்  உள்ளிட்ட  

 குறிப்பி்டத்தக் அனுமகானங்ணள ஆதகாிககும் த்வல்்ணள உறுதகிப்படுத்தும் சகான்று்ணளப ச்பற்பறகாம்;

• எங்ள் மதகிபபீடடு நகிபுைர்்ளின் உதவியு்டன் தள்ளு்படி வி்கித அனுமகானத்தகிற்்கான நகியகாயமகான வைம்ண்பத்  

 தரீ்மகானித்து நகிர்வகா்த்தகால் ்பயன்்படுத்தப்படும் தள்ளு்படி வி்கிதத்து்டன் ஒப்பிடப்டகாம்; மற்றும்

• முக்கியமகான அனுமகானங்ணளத் பதர்ந்சதடுப்பதகில் எடுக்ப்பட்ட முடிவு்ள் சகாத்தகியமகான பமைகாண்ணம  

 ்பகாை்படசத்துககு வழிவகுக்கிறதகா என்்பணத மதகிபபீடு சசயபதகாம்.

BoCom தணைணம மற்றும் நகிர்வகா்த்தகிற்கு இண்டபய 2021 மகார்ச், பம, சசப்டம்்பர் மற்றும் நவம்்பர் மகாதங்ளில், 

குறிப்பகா் VIU உறுதகிப்பகாடு சதகா்டர்புண்டய அனுமகானங்ணளப ்பகாதகிககும் உண்ணம்ள் மற்றும் சூழ்நகிணை்ணள 

அண்டயகாளம் ்காை சந்தகிபபு்ள் ந்டத்தப்பட்டன.

்பயன்்படுத்தப்பட்ட அனுமகானங்ள் தற்ப்பகாது வங்கிககுக ்கிண்டத்துள்ள த்வல்்ளு்டன் ஒத்துபப்பகா்கின்றன என்று 

வங்கியி்டமிருந்து ்பிைதகிநகிதகித்துவங்ள் ச்பறப்பட்டன.

ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ள் குறித்த BoCom சதகா்டர்்பகான சவளிப்பகாடு்ளின் நகிணறவுத் 

தன்ணமணயப ச்பகாருந்தக கூடிய நகிதகி அறிகண் ்ட்டணமப்பின் ்பின்னைியில் மதகிப்பிடப்டகாம்.

ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ளில் சதகா்டர்புண்டய குறிபபு்ள்

ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ளின் குறிபபு 1.2 (a): முக்கியமகான ்ைக்கியல் ச்காள்ண்்ள் மற்றும் 

தயகார்ப்படுத்தலுக்கான அடிப்பண்ட, ்பக்ம் 80-81

ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ளின் குறிபபு 14: இணை நகிறுவனங்ளிலும் கூடடு முயற்சி்ளிலும் 

முதலீடு, ்பக்ம் 102-105

அமலில் இருககும் நீண்்ட-்காை ்காபபீடடுத் சதகாழிலின் தற்ப்பகாணதய மதகிபபு (‘PVIF’) மற்றும் இணைக்ப்ப்டகாத 

ஆயுள் ்காபபீடடு ஒப்பந்தங்ளின் ்ீழுள்ள ்்டன் ச்பகாறுபபு்ள்

முக்கிய ்ைக்காயவு விஷயத்தகின் தன்ணம

31 டிசம்்பர் 2021 நகிைவைப்படி, குழுமம் PVIF-க்கான சசகாத்தகா் HK$63.8 ்பில்லியணனயும், இணைக்ப்ப்டகாத ஆயுள் 

்காபபீடடு ஒப்பந்தங்ளின் ்ீழுள்ள ்்டன் ச்பகாறுபபு்ளகா் HK$608.5 ்பில்லியணனயும் ்பதகிவு சசயதுள்ளது.

இந்த நகிலுணவ்ணள நகிர்ையிப்பதற்கு மகாதகிகாி உருப்படிவங்ளில் ்பயன்்படுத்தப்படும் சிக்ைகான சசயல்்பகாடடு 

முணற்ளின் ்பயன்்பகாடு பதணவப்படு்கிறது. அபதகாடு எதகிர்்காை விணளவு்ணளப ்பற்றிய ் ைக்கி்டல் பதணவப்படு்கிறது. 

குறிப்பகா், ச்பகாருளகாதகாை மற்றும் ச்பகாருளகாதகாைமற்ற அனுமகானங்ணளப ச்பறுவதகில் ்ைக்கி்டல் பதணவப்படு்கிறது. 

PVIF சசகாத்து மற்றும் இணைக்ப்ப்டகாத ஆயுள் ்காபபீடடு ஒப்பந்தங்ளின் ்ீழ் உள்ள ்்டன் ச்பகாறுபபு்ள் ஆ்கிய 

இவவிைண்டிற்கும், இந்த அனுமகானங்ள், மதகிபபீடடு நகிச்சயமற்ற தன்ணமககு உட்பட்டணவ.

்ைக்காயவுக குழுவு்டன் ்ைந்தகாபைகாசிக்ப்பட்ட விஷயங்ள்

நகாங்ள் இந்த சசயமுணற்ளின் சகாியகான தன்ணம, அவற்றின் ்பயன்்பகாடு, குறிப்பி்டத்தக் அனுமகானங்ள், மற்றும் 

சதகா்டர்புண்டய சவளிப்பகாடு்ள் ஆ்கியவற்ணறக குறித்து தைிகண்க குழுவு்டன் விவகாதகித்பதகாம். அனுமகானங்ள் 

சதகா்டர்்பகா், PVIF மதகிபபீடடின் மீது மி்வும் குறிப்பி்டத்தக்த் தகாக்த்ணத ஏற்்படுத்தகியணவ மற்றும் இணைக்ப்ப்டகாத 

ஆயுள் ் காபபீடடு ஒப்பந்தங்ளின் சுமககும் மதகிப்பின் ் ீழ் உள்ள ்்டன் ச்பகாறுபபு்ளின் மீது ்வனம் சசலுத்தகிபனகாம்.

முக்கிய ்ைக்காயவு விஷயங்ணள எங்ள் ்ைக்காயவு எவவகாறு ண்யகாண்டுள்ளது

சசயமுணற்ள், அவற்றின் ்பயன்்பகாடு, குறிப்பி்டத்தக் அனுமகானங்ள் மற்றும் PVIF சசகாத்துக்கான தைவு மற்றும் 

இணைக்ப்ப்டகாத ஆயுள் ்காபபீடடு ஒப்பந்தங்ளின் ்ீழ் உள்ள ்்டன் ச்பகாறுபபு்ள் ஆ்கியவற்றின் மீதகான 

்டடுப்பகாடு்ணள நகாங்ள் பசகாதணன சசயபதகாம். குறிப்பகா், இணவ ்பின்வருவனவற்றின் மீதகான ்டடுப்பகாடு்ணள 

உள்ள்டக்கியது:

• ்பகாலிசிதகாைர் நகிர்வகா் அணமப்பிலிருந்து ்காபபீடடுக ்ைிப்பகாளர் அணமபபு வணையில் உள்ள ்பகாலிசி த்வல்  

 சகாிப்படுத்துதல்்ள்;

• அனுமகானங்ள் அணமபபு;

• ்பயன்்படுத்தப்படும் முணற்ளின் மதகிப்பகாயவும் நகிர்ையமும் மற்றும் மகாதகிகாி்ளில் அதன் ்பயன்்பகாடு; மற்றும்

• முடிவு்ளின் ஒருங்கிணைபபு மற்றும் ்பகுப்பகாயவு சசயமுணற்ள்.

எங்ள் ஆயுள் ் காபபீடடு வல்லுநர்்ள் உதவியு்டன், ்பயன்்படுத்தப்பட்ட முணற்ள், அவற்றின் ்பயன்்பகாடு, குறிப்பி்டத்தக் 

அனுமகானங்ள், த்வல் மற்றும் சவளிப்பகாடு்ணள மதகிப்பிடுவதற்குப ்பின்வரும் தைிகண் நண்டமுணற்ணள நகாங்ள் 

சசயபதகாம்:

• ்பயன்்படுத்தப்பட்ட முணற்ள், அவற்றின் சசயல்்பகாடு மற்றும் ்ைக்ீடு்ளின் ்ைித துல்லியம் ஆ்கியவற்றின்  

 சகாியகான தன்ணமணய நகாங்ள் மதகிப்பிடப்டகாம்;

• குறிப்பி்டத்தக் அனுமகானங்ளின் சகாியகான தன்ணமணயயும், ச்பகாருத்தமகான இ்டங்ளில் அவற்றின்  

 சதகா்டர்பு்ணளயும் நகாங்ள் சவகால் சசயபதகாம். இந்த அனுமகானங்ணள நகாங்ள் சுதந்தகிைமகா் மதகிப்பிடடுள்பளகாம், 

 மற்றும் இதன் சதகா்டர்புண்டய உறுதகிப்படுத்தும் சகான்று்ணளப ச்பற்றுள்பளகாம். குறிப்பி்டத்தக்  அனுமகானங்ணளத்  

 பதர்ந்சதடுப்பதகில் சசயயப்பட்ட முடிவு்ள் சகாத்தகியமகான பமைகாண்ணம சகார்பு்ளின் குறி்காடடி்ளுககு  

 வழிவகுககுமகா என்்பது குறித்து நகாங்ள் ஆபைகாசித்பதகாம்;

• இந்த நகிலுணவ்ணள நகிர்ையிப்பதகில் ்பயன்்படுத்தப்படும் முக்கியமகான த்வல்்ள் மீது ஆழமகான தைிகண்  

 சசயல்முணற்ணள நகாங்ள் சசயதுள்பளகாம், இதன் மூைம் அணவ ச்பகாருத்தமகானணவ மற்றும் நம்்ப்மகானணவ  

 என்்பணத உறுதகிப்படுத்தகிபனகாம்; மற்றும்

• ச்பகாருந்தககூடிய நகிதகி அறிகண் ்ட்டணமப்பின் ்பின்னைியில், ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ளில்  

 சசயயப்பட்ட ்பஙகு இணைக்ப்ப்டகாத ஆயுள் ் காபபீடடு ஒப்பந்தங்ளின் ் ீழ் PVIF மற்றும் ் ்டன்்ளுக்கான சசகாத்து  

 சதகா்டர்்பகான சவளிப்பகாடு்ளின் ப்பகாதுமகான தன்ணமணய நகாங்ள் மதகிப்பிடப்டகாம்.

ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ளில் சதகா்டர்புண்டய குறிபபு்ள்

அ்பகாயம்: ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ளில் குறுககு-குறிப்பி்டப்படடுள்ள்படி, ்காபபீடடு உற்்பத்தகி 

சசயல்்பகாடு்ளின் இ்டர் (தைிகண் சசயயப்பட்ட த்வல் மடடுபம), ்பக்ம் 62-66

ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ளின் குறிபபு 1.2 (j): தயகாகாிபபு மற்றும் குறிப்பி்டத்தக் ்ைக்கியல் 

ச்காள்ண்்ளுக்கான அடிப்பண்ட - ்காபபீடடு ஒப்பந்தங்ள், ்பக்ம் 87

ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ளின் குறிபபு 3: ்காபபீடடு வைி்ம், ்பக்ம் 92

ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ளின் குறிபபு 15: நன்மதகிபபு மற்றும் அருவமகான சசகாத்து்ள், ்பக்ம்  

105-106

ைற்றத் த்கைல்

மற்றத் த்வல்்ளுககு இயககுநர்்பள ச்பகாறுபபு. மற்ற த்வல்்ளில், ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ள் 

மற்றும் எங்ள் தைிகண்யகாளகாின் அறிகண் உட்ப்ட, அணனத்து த்வல்்ளும் பசர்க்ப்படடுள்ள 2021 ஆண்டு 

அறிகண் மற்றும் ்ைககு்ள், 31 டிசம்்பர் 2021-இன் வங்கி சவளிப்படுத்தல் அறிகண் மற்றும் வங்கியின் துணை 

நகிறுவனங்ளின் இயககுநர்்ள் ்படடியல் (1 ஜனவகாி 2021 முதல் 22 ்பிபைவகாி 2022 வணையிைகான ்காை்ட்டத்தகில்) 

ஆ்கியணவ அ்டஙகும்.  சிை வணையறுக்ப்பட்ட சசகாற்கூறு்ள், முன்பனகாககு அறிகண்்ள் சதகா்டர்்பகான எச்சகாிகண் 

அறிகண், சீன சமகாழிச்பயர்பபு, நகிதகி சிறப்பம்சங்ள், இயககுநர்்ளின் அறிகண், நகிதகி மதகிப்பகாயவு, ஆண்டு அறிகண் 

மற்றும் ்ைககு்ள் 2021-இன் இயககுநர்்ளின் ச்பகாறுபபு்ள் ்பிகாிவு்ளின் அறிகண் மற்றும் இ்டர் ஆ்கியணவ 

உட்ப்ட, இந்த தைிகண்யகாளகாின் அறிகண்யின் பததகிககு முன், மற்றத் த்வல்்ளில் சிைவற்ணறப ச்பற்றுள்பளகாம். 

31 டிசம்்பர் 2021-இன் வங்கி சவளிப்படுத்தல் அறிகண் மற்றும் வங்கியின் துணை நகிறுவனங்ளின் இயககுநர்்ள் 

்படடியல் (1 ஜனவகாி 2021 முதல் 22 ்பிபைவகாி 2022 வணையிைகான ்காை்ட்டத்தகில்) உட்ப்ட மீதமுள்ள மற்றத் த்வல்்ள் 

அந்தத் பததகிககுப ்பின் எங்ளுககுக ்கிண்டககும் என்று எதகிர்்பகார்க்ப்படு்கிறது. ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை 

அறிகண்்ளின் ஒரு ்பகுதகியகா் அண்டயகாளம் ்காைப்பட்ட குறிப்பிட்டத் த்வல்்ள் எங்ள் ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட 

நகிதகிநகிணை அறிகண்்ளில் உள்ள தைிகண் ்ருத்து்ளில் பசர்க்ப்படடுள்ளன. இணவ மற்றத் த்வல்்ளில் 

உள்ள்டங்கா.

ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ள் ்பற்றிய எங்ள் அ்பிப்பிைகாயம் மற்றத் த்வல்்ளுககுப ச்பகாருந்தகாது. 

நகாங்ள் அதற்கு எந்தவண்யகான உறுதகி முடிவும் சதகாிவிக்வில்ணை; சதகாிவிக்வும் மகாடப்டகாம்.

ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ளின் ்ைக்காயவின் மீதகான, எங்ள் ச்பகாறுபபு என்்பது பமல் 

குறிப்பி்டப்படடுள்ள மற்றத் த்வல்்ணள வகாசித்து, அவவகாறு வகாசிககும்ப்பகாது, ச்பகாருளகாதகாை காீதகியகா் நகிதகிநகிணை 

அறிகண்்ளு்டன் அல்ைது ்ைக்காயவில் எங்ளுககுக ்கிடடிய அறிவு்டன் சீைற்று உள்ளதகா எனப ்பகாிசீலிப்பதும், 

அல்ைது பவறுவண்யில் ச்பகாருளகாதகாை காீதகியகா் தவறகா் உள்ளதகா எனப ்பகாிசீலிப்பதும் ஆகும்.

இக்ைக்காயவகாளர் அறிகண்யின் பததகிககு முன் எங்ளுககுக ்கிடடிய மற்றத் த்வல்்ளின் மீது நகாங்ள் 

சசயதுள்ள ்ைக்காயவின்்படி ச்பகாருளகாதகாை காீதகியகா் இத்த்வல்்ள் தவறகா் உள்ளன என்றகால் நகாங்ள் அதணன 

அறிவிக் பவண்டியதகாகும். இது சதகா்டர்்பகா் நகாங்ள் அறிவிக் எதுவும் இல்ணை.

மீதமுள்ள மற்ற த்வல்்ணளப ்படிககும் ப்பகாது, அதகில் தவறகான அறிகண் இருப்பதகா் நகாங்ள் முடிவு சசயதகால், 

தைிகண்க குழுவி்டம் விஷயத்ணதத் சதகாிவித்து, எங்ள் சட்ட உகாிணம்ணளயும் ் ்டணம்ணளயும் ் ருத்தகில் ச்காண்டு 

உகாிய ந்டவடிகண் எடுக் பவண்டும்.

ஒருஙகிவணக்கப்்படை நிதிநிவல அறிகவ்க்கள் மீதான இயககுநர்கள் ைறறும் ்கணக்காய்வுக குழுவின் ச்பாறுப்பு்கள்

HKICPA மற்றும் ஹகாங்காங நகிறுவனங்ளின் அைசகாணையகால் சவளியி்டப்பட்ட HKFRSs-இன் அடிப்பண்டயில் 

உண்ணமயகா்வும் நகியகாயமகான முணறயிலும் தயகாகாிக்ப்பட்ட ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ளின் 

தயகாகாிபபும், பமகாசடி அல்ைது தவறின் ்காைைமகா் நகிதகிநகிணை அறிகண்்ள் ்பகாதகிக்ப்ப்டகாமல் தயகாகாிக் என்ன 

உள்்டடுப்பகாடு பதணவ என்்பணத முடிவு சசயது அதணன வழஙகுவதும், வங்கி இயககுநர்்ளின் ச்பகாறுப்பகாகும். 

ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ணளத் தயகாகாிகண்யில், சதகா்டர்ந்து இயஙகும் நகிறுவனமகா்த் 

சதகா்டர்வதற்்கான குழுமத்தகின் ஆற்றணை மதகிப்பி்டல் இயககுநர்்ளின் ச்பகாறுப்பகாகும். அவவகாறு சசயண்யில் 

சதகா்டர்ந்து இயஙகும் நகிறுவனம் சதகா்டர்்பகான விஷயங்ணளத் தகுந்தவகாறு சவளிப்படுத்துதலும் இககுழுமத்ணதக 

்ணைத்துவி்டபவகா அல்ைது இயக்த்ணத நகிறுத்த எண்ைினகாபைகா அல்ைது அப்படிச் சசயவணதத் தவிை பவறு 

வழியில்ணை என்றகாசைகாழிய மற்ற சூழ்நகிணை்ளில் சதகா்டர்ந்து இயஙகும் நகிறுவனத்தகிற்்கான ்ைக்கியல் 

அடிப்பண்டயில் ்பயன்்படுத்துதலும் இயககுநர்்ளின் ச்பகாறுப்பகாகும்.

குழுமத்தகின் நகிதகிநகிணை அறிகண்யி்டல் முணற்ணள பமற்்பகார்ணவயிடுவது ்ைக்காயவுக குழுவின் ச்பகாறுபபு்ளில் 

உள்ள்டஙகும்.

ஒருஙகிவணக்கப்்படை நிதிநிவல அறிகவ்க்கவ்ளக ்கணக்காய்வு செய்ைதன் மீதான ்கணக்காய்ைா்ளருககு உள்்ள ச்பாறுப்பு்கள்

ஒடடுசமகாத்தமகா் ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ள், பமகாசடி அல்ைது ்பிணழ ்காைைமகா், தவறகான 

அறிகண்யிலிருந்து விடு்பட்டனவகா, என்்பணதப ்பற்றிய நகியகாயமகான உத்தைவகாதத்ணதப ச்பறுவதும், எங்ள் 

்ருத்ணத உள்ள்டக்கிய தைிகண்யகாளகாின் அறிகண்ணய சவளியிடுவதும் எங்ள் பநகாக்ங்ளகாகும். ஹகாங்காங 

நகிறுவனங்ள் அைசகாணைப ்பிகாிவு 405-ன்்படி ்ைக்காயவின் அடிப்பண்டயில் மடடும், மற்ற பநகாக்ங்ளுக்கா் 

அல்ைகாமல், ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ணளப ்பற்றிய எங்ளது ்ருத்தகிணன உங்ளுககு மடடும் 

சதகாிவிப்பது எங்ளின் ச்பகாறுப்பகாகும். இந்த அறிகண்யின் உள்ள்டக்ங்ணளப ச்பகாருத்தமடடிலும் எந்த 

ந்பருககும் நகாங்ள் ச்பகாறுப்பல்ை மற்றும் ச்பகாறுபப்பற்்வும் மகாடப்டகாம். நகியகாயமகான உறுதகி என்்பது ஒரு உயர் மட்ட 

உறுதகியகாகும், ஆனகால் HKSA-ககு இைங்ச் சசயயப்பட்ட ்ைக்காயவு ச்பகாருளகாதகாை காீதகியகான தவறு்ள் ஏபதனும் 

இருப்பின் அதணன எபப்பகாதும் ்ண்்டறியும் என்்பது உறுதகி ்கிண்டயகாது. பமகாசடி அல்ைது ்பிணழ மூைமகா் ஏற்்படும் 

தவறு்டன் கூடிய அறிகண்்ள், தனித்தனியகா்பவகா அல்ைது ஒரு சதகாகுப்பகா்பவகா, இந்த ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட 

நகிதகிநகிணை அறிகண்்ணள அடிப்பண்டயகா் ணவத்துப ்பயனர்்ள் எடுககும் முடிவு்ளில் நகியகாயமகான அளவில் 

தகாக்ங்ணள ஏற்்படுத்தும் என எதகிர்்பகார்ககும் ்படசத்தகில் அணவ ச்பகாருளகாதகாை காீதகியகான தவறு்ள் எனக ்ருதப்படும்.

HKSA-ககு இைங் நகாங்ள் சசயத ஆயவின் ஒரு ்பகுதகியகா், இந்த ்ைக்காயவு முழுவதும் சதகாழில்முணற 

நகியகாயத்தரீ்பண்பக ண்யகாண்்டது்டன் சதகாழில்முணற ஐயறணவயும் ப்பைி வந்பதகாம். பமலும் நகாங்ள்:

• பமகாசடி அல்ைது ்பிணழயகால் ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ளில் விவைப ்பிணழ்ள் பநைககூடிய  

 அ்பகாயத்ணத அண்டயகாளம் ் ண்டு, மதகிப்பிடடு, இந்த இ்டர்்ளுககுப ச்பகாருத்தமகானக ் ைக்காயவு நண்டமுணற்ணள  

 பமற்ச்காண்டு, எங்ள் ்ருத்துககு அடிப்பண்ட வழஙகுவதற்குப ப்பகாதுமகான ச்பகாருத்தமகானக ்ைக்காயவு  

 ஆதகாைங்ணளப  ச்பறுபவகாம். ்பிணழயகால் பநரும் விவைப்பிணழணய வி்ட பமகாசடியகால் பநரும் விவைப்பிணழணய  

 அண்டயகாளம் ்காைகாதகிருக்ககூடிய அ்பகாயம் அதகி்ம். ஏசனனில் பமகாசடியில் கூடடுச்சதகி, ஏமகாற்று,  

 பவண்டுசமன்பற சசயயப்பட்ட விடு்பகாடு்ள், ்பிறழ் கூற்று அல்ைது உள் ்டடுப்பகாடு மீறல் ஆ்கியணவ  

 இருக்ககூடும்.

• சூழலுககு ஏற்றவகாறு ் ைக்காயவு முணற்ணள வடிவணமப்பதற்்கா்க, ் ைக்காயவு சதகா்டர்புண்டய உட்டடுப்பகாடு  

 ்பற்றி புகாிந்துகச்காள்பவகாம். ஆனகால், இது குழுமத்தகின் உட்டடுப்பகாடடின் சசயல்தகிறணனப ்பற்றி அ்பிப்பிைகாயம்  

 சவளிப்படுத்தும் பநகாக்த்துக்கா் அல்ை.

• ்பயன்்படுத்தப்படும் ்ைக்கியல் ச்காள்ண்்ளின் ச்பகாருத்தத்ணதயும் இயககுநர்்ளகால் சசயயப்படடுள்ள  

 ்ைக்கியல் ச்காள்ண்்ள் மற்றும் சதகா்டர்புண்டய சவளிப்பகாடு்ள் ஆ்கியவற்றின் நகியகாய தன்ணமணயயும் 

 மதகிப்பகாயவு சசயபவகாம்.

• நண்டச்பற்றிருககும் நகி்ழ்வு்ள் சதகா்டர்்பில் ஒரு ச்பகாருளகாதகாை உறுதகியற்ற நகிணை இந்நகிறுவனத்தகிலிருந்தகாபைகா  

 அல்ைது சதகா்டர்ந்து இயஙகும் நகிறுவனமகா் இயஙகுவதற்கு பவண்டிய குழுமத்தகின் தகிறனில் குணற்பகாடு இருந்தகாபைகா  

 அவற்ணறக ் ண்்டறிதல், ச்பறப்பட்ட ்ைக்காயவு சகான்றின் அடிப்பண்டயில் சதகா்டர்ந்து இயஙகும் நகிறுவனம் என்ற  

 அடிப்பண்டயிைகான ்ைக்கியணை இயககுநர்்ள் ்பயன்்படுத்தகியுள்ளதன் ச்பகாருத்தத்ணதப ்பற்றி முடிவு சசயபவகாம்.  

 ச்பகாருளகாதகாை உறுதகியற்ற தன்ணம இருப்பதகா் நகாங்ள் முடிவு சசயதகால், நகாங்ள் எங்ள் ்ைக்காயவு  

 அறிகண்யின் ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ளில் உள்ள சதகா்டர்புண்டய சவளிப்பகாடு்ளில்  

 ்வனத்ணத ஈர்க் பவண்டும் அல்ைது, அத்தண்ய சவளிப்பகாடு்ள் ப்பகாதுமகானதகா் இல்ைகாத ்படசத்தகில் எங்ள்  

 அ்பிப்பிைகாயத்ணத மகாற்ற பவண்டும். எங்ள் முடிவு்ள் அணனத்தும் இக்ைக்காயவு அறிகண்யின் பததகி வணையில்  

 ச்பறப்பட்ட ்ைக்காயவுச் சகான்றிணன அடிப்பண்டயகா்க ச்காண்்டணவ. இருப்பினும், வருங்காைத்தகில் ஏற்்படும்  

 நகி்ழ்வு்ள் அல்ைது நகிணைணம்ள் இககுழுமத்ணதத் சதகா்டர்ந்து இயங் முடியகாமல் நகிறுத்தைகாம்.

• சவளிப்பகாடு்ள் உள்ளிட்ட ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ளின் உள்ள்டக்ம், அணமபபு மற்றும்  

 ஒடடுசமகாத்த ்காடசியளிபண்ப மதகிப்பிடுதல் மற்றும் ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ள் அடிப்பண்ட  

 ்பகாிவர்த்தணன்ணளயும் நகி்ழ்வு்ணளயும் நகியகாயமகான ்காடசியளிபபுககு ஏற்ற முணறயில் குறிக்கின்றனவகா என  

 மதகிப்பிடுபவகாம்.

• ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ள் சதகா்டர்்பகான அ்பிப்பிைகாயத்ணத சவளிப்படுத்துவதற்்கா்,  

 குழுமத்தகினுள்ள உடச்பகாருட்ள் அல்ைது வைி் ந்டவடிகண்்ளின் நகிதகிநகிணைத் த்வல் சதகா்டர்்பகான தக்,  

 ப்பகாதுமகான ்ைக்காயவுச் சகான்றிணனப ச்பறுபவகாம். ்ைக்காயவுக குழுவின் தகிணச, பமற்்பகார்ணவ மற்றும்  

 சசயல்தகிறன் ஆ்கியவற்றிற்கு நகாங்ள் ச்பகாறுப்பகா்கிபறகாம். எங்ள் ்ைக்காயவுக ்ருத்துககு நகாங்ள் முற்றிலும்  

 ச்பகாறுப்பகா் இருக்கிபறகாம்.

நகாங்ள் ்ைக்காயவுக குழுவு்டன் மற்ற விஷயங்பளகாடு, ்ைக்காயவுககுத் தகிட்டமி்டப்படடுள்ள சசயற்்பைபபு 

மற்றும் ்காைம் இவற்று்டன் எங்ள் ்ைக்காயவின் ப்பகாது நகாங்ள் அண்டயகாளம் ்ண்்ட உட்டடு்பகாடு்ளில் உள்ள 

ஏபதனும் முக்கிய குணற்பகாடு்ள் உள்ளிட்ட முக்கியமகான ்ைக்காயவுக ்ண்டு்பிடிபபு்ள் ஆ்கியன சதகா்டர்்பகா்த் 

சதகா்டர்புச்காள்்கிபறகாம்.

பமலும் தைிகண் குழுவிற்கு நகாங்ள் சுதந்தகிைம் குறித்த ச்பகாருத்தமகான சநறிமுணறககுட்படடு சசயல்்பட்டணதக 

குறித்து அறிகண் ஒன்ணற வழஙகு்கின்பறகாம். அதகில் எங்ள் சுதந்தகிைத்ணதப ்பகாதகிககும் அணனத்து உறவு்ணளயும் 

மற்ற விஷயங்ணளயும் சதகாிவித்தபதகாடு பதணவயகான இ்டங்ளில் எந்த அ்பகாயங்ளும் பநைகாமல் தவிர்த்துத் தகுந்த 

முன்சனச்சகாிகண் ந்டவடிகண்்ணள பமற்ச்காண்்டணதயும் சதகாிவித்துள்பளகாம்.

்ைக்காயவுக குழுவு்டன் ஆபைகாசிக்ப்பட்ட விஷயங்ளிலிருந்து, ந்டபபுக்காைத்துக்கான ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட 

நகிதகிநகிணை அறிகண்்ணளக ்ைக்காயவு சசயவதற்்கான மி்வும் முக்கியமகான விஷயங்ணளத் தரீ்மகானித்பதகாம். 

எனபவ அந்த விஷயங்ள் அணனத்தும் முக்கிய ்ைக்காயவு விஷயங்ள் ஆகும்.  நகாங்ள் எங்ள் அறிகண்யில் 

சட்டம் அல்ைது விதகிமுணற்ள் விைக்கால் தடுக்ப்ப்டகாத ்படசத்தகில் விஷயங்ணளத் சதகாிவிக்கிபறகாம். ஒரு 

விஷயத்ணத எங்ள் அறிகண்யில் சதகாிவிப்பதகால் ஏற்்படும் தீஙகு, அத்தண்ய த்வலின் ச்பகாது நைன்்ணள வி்ட 

அதகி்மகா் இருககும் மி்வும் அகாிதகான சூழ்நகிணை்ளில், அந்த விஷயத்ணதத் சதகாிவிக்ககூ்டகாது என்்பணத நகாங்ள் 

தரீ்மகானிக்கிபறகாம். 

இந்த சகார்்பற்ற ்ைக்காளர் அறிகண்ணயத் தயகாகாிக்க ்ைக்காயவில் ஈடு்பகாடடுப ்பங்காளியகா்ச் சசயல்்பட்டவர் 

தகிரு. Lars Christian Jordy Nielsen.

PricewaterhouseCoopers 
சகான்றிதழ் ச்பற்ற ச்பகாதுக ்ைக்ர்்ள் 

ஹகாங்காங, 22 ்பிபைவகாி 2022 

ஆண்ைறிகவ்கயும் ்கணககு்களும்

ைஙகியின் துவண நிறுைனங்களின் ச்பயர்கள்

வைப்பீடு்கள்

பமற்்ண்்ட ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்யும் ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட வைவு அறிகண்யும் The 

Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited-இன் 2021 ஆண்்டறிகண் மற்றும் ்ைககு்ளிலிருந்து 

எடுக்ப்படடுள்ளன. நகிதகிநகிணை அறிகண்க்கான குறிபபு்ள் ்ைக்காயவு சசயயப்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிகண்்ளின் 

முக்கியமகான ்பகுதகியகாகும். நகிதகிநகிணை அறிகண்்ளின் முழுத் சதகாகுபண்பயும் ்பகார்க்காமல் அறிகண்்ணள 

முழுவதுமகா்ப புகாிந்துச்காள்ள முடியகாது. 2021-இன் ஆண்்டறிகண்ணயயும், ்ைக்கியல்்ணளயும் www.hsbc.com.hk-

இல் ்காைைகாம்.

வங்கியின் அணனத்து துணை நகிறுவனங்ளின் ்படடியல், வங்கியின் சிங்பபூர் ்கிணள்ள் அணனத்தகிலும் 

ணவக்ப்படடுள்ளது. துணை நகிறுவனங்ளின் ்படடியல் ்கிண்டக் இம்மு்வகாிககுக ப்காகாிகண் அனுப்பைகாம்: 

்கார்ப்பபைட ்வர்னன்ஸ் மற்றும் சசயை்ம், 10 சமகாினகா புைவகார்ட, சமகாினகா ப்ப நகிதகி ணமயம், ப்காபுைம் 2 #48-01, 

சிங்பபூர் 018983.

வங்கிணய இணைககும் நகாடடில் உள்ள சட்டங்ள் (“தகாய நகாடு”) அதன் சவளிநகாடடு அலுவை்ங்ளின் 

ணவபபுத்சதகாண்யகாளருககு, உள்நகாடடு ணவபபுத்சதகாண்யகாளரு்டன் ஒப்பிடும்ப்பகாது, வண்யற்ற நகிணையினகால் 

்்டன் அளித்தவர்்ளுககு ணவபபுத் சதகாண்ணயத் தகிருப்பி சசலுத்துதல், மூடும் ந்டவடிகண்்ள் அல்ைது வங்கியின் 

சமமகான ந்டவடிகண்்ள் ஆ்கிய நகி்ழ்வு்ளில், குணறந்த முன்னுகாிணமணய வழங்த் பதணவயில்ணை.


