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நிதிநி்ை அறிக்கைகைளுககைகான கைணககைகாயவு ்பறறிய அறிக்கை
எஙகைள் அபிப்பிரகாயம்
எஙகள் அ்பிப்பிரதாயப்படி, இ்னுடன் கூடிய HSBC Bank (Singapore) Limited-இன் (‘நிறுவனம்’) 
நி்ிநிலை அறிகலககள், நிறுவனச் சடடம் 1967 (‘சடடம்’) வழஙகும் வி்ிகளுககும், சிஙகபபூர் நி்ிநிலை 
அறிகலக வலரயலறகளுககும் (‘FRS’) இணஙக 31 டிசம்்பர் 2021 நிைவரப்படி நிறுவனத்ின் நி்ி இருபபு, 
நி்ியியல் வசயல்்பதாடு, வசதாதது ம்ிபபு மதாறறஙகள் மறறும் நிறுவனத்ின் ்பணபபுழககஙகள் ஆகியலவ 
உண்லமயதான மறறும் நியதாயமதான கருதல்த ்ரும் வலகயில் அந் த்்ியில் முடிவுறற ஆண்டிறகு 
முலறயதாகத ்யதாதாிககப்படடுள்ளன. 

நதாஙகள் கணககதாய்வு வசய்துள்ளலவ

நிறுவனத்ின் நி்ிநிலை அறிகலககளில் உள்ளடஙகியலவ:
• 31 டிசம்்பர் 2021-இல் முடிந் ஆண்டிறகதான விதாிவதான வரவு அறிகலக;
• 31 டிசம்்பர் 2021 நிைவரப்படி நி்ி இருபபு அறிகலக;
• 31 டிசம்்பர் 2021-இல் முடிவலடந் ஆண்டிறகதான வசதாதது ம்ிபபு மதாறறஙகளின் அறிகலக;
• 31 டிசம்்பர் 2021-இல் முடிவலடந் ஆண்டிறகதான ்பணபபுழகக அறிகலக; மறறும்
• முககியமதான கணககியல் வகதாள்லககள் உட்பட, நி்ிநிலை அறிகலககளுககதான குறிபபுகள்.

அபிப்பிரகாயத்தின் அடிப்்ப்ை
நதாஙகள் எஙகள் கணககதாய்லவ சிஙகபபூர் ்ணிகலக வலரயலறகளுககு (‘SSA’) இணஙகச் 
வசய்துள்தளதாம். அத்லகய வலரயலறகளின் கீழ் எஙகளுககு உள்ள வ்பதாறுபபுகள் எஙகள் அறிகலகயின் 
‘கணககதாய்வதாளருககு நி்ிநிலை அறிகலககலளக கணககதாய்வு வசய்வ்ன் மீ்தானப வ்பதாறுபபுகள்’ 
்பகு்ியில் தமலும் விவதாிககப்படடுள்ளன. 
நதாஙகள் வ்பறற கணககதாய்வு சதான்றுகள் த்பதாதுமதானலவ என்றும் எஙகள் கருததுககு அடிப்பலட வழஙகப 
த்பதாதுமதானலவ என்றும் நதாஙகள் நம்புகிதறதாம்.

சகார்பற்ற்ை
எஙகளது நிறுவனம், வ்பதாது கணககதாளர்கள் மறறும் கணககியல் நிறுவனஙகளுககதான கணககியல் 
மறறும் நிறுவன ஒழுஙகுமுலற ஆலணய வ்தாழில்முலற நடதல் மறறும் வநறிமுலறகள் (‘ACRA 
வி்ிகள்’) மறறும் சிஙகபபூதாில் நி்ிநிலை அறிகலககலளக கணககதாய்வு வசய்வ்றகதான நன்வனறித 
த்லவகளின் அடிப்பலடயின் கீழ் இநநிறுவனததுடன் சதார்்பில்ைதா் நிறுவனம் ஆகும். நதாஙகள் இந்த 
த்லவகள் மறறும் ACRA வி்ிகளுககு இணஙக எஙகளுலடய நன்வனறி வ்பதாறுபபுகலள முழு நிலறவு 
வசய்்ிருககிதறதாம்.

ைற்றத் தகைவல் 
மறறத ்கவல்கள் நிர்வதாகத்ின் வ்பதாறுப்பதாகும். மறறத ்கவல்களில் இயககுநதாின் அறிகலக மறறும் 
MAS 608 துலணத ்கவல் ஆகியலவ உள்ளடஙகும். ஆனதால் நி்ிநிலை அறிகலக மறறும் எஙகள் 
கணககதாய்வதாளதாின் அறிகலக இ்ில் அடஙகதாது.

நி்ிநிலை அறிகலககள் ்பறறிய எஙகள் அ்பிப்பிரதாயம் மறறத ்கவல்களுககுப வ்பதாருந்தாது. நதாஙகள் 
அ்றகு எந்வலகயதான உறு்ி முடிவும் வ்தாிவிககவில்லை.

நி்ிநிலை அறிகலககளின் கணககதாய்வின் மீ்தான எஙகள் வ்பதாறுபபு என்்பது மறறத ்கவல்கலள 
வதாசிதது, அவவதாறு வதாசிககும்த்பதாது, அத்கவல்கள், வ்பதாருளதா்தார தாீ்ியதாக நி்ிநிலை அறிகலககளுடன் 
அல்ைது கணககதாய்வில் எஙகளுககுக கிடடிய அறிவுடன் சீரறறு உள்ள்தா எனப ்பதாிசீலிப்பதும், அல்ைது 
தவறுவலகயில் வ்பதாருளதா்தார தாீ்ியதாகத ்வறதாக உள்ள்தா எனப ்பதாிசீலிப்பதும் ஆகும். நதாஙகள் 
நிகழ்த்ியுள்ள தவலையின் அடிப்பலடயில், இந் மறற ்கவல்களில் வ்பதாருள் ்வறதாக உள்ளது என்று 
முடிவவடுத்தால், நதாஙகள் இந் உண்லமலய அறிவிகக தவண்டும். இது வ்தாடர்்பதாக நதாஙகள் அறிவிகக 
எதுவும் இல்லை.

நிரவகாகைம் ைறறும் இயககுநரகைளுககு நிதிநி்ை அறிக்கைகைளின் மீதகானப் ப்பகாறுப்புகைள்
இந் நி்ிநிலை அறிகலககள் நிறுவனச்சடட வி்ிகளுககும் FRS-களுககும் ஏறற்படி ்யதாதாிககப்படடு 
உண்லமயதான மறறும் நியதாயமதான கருதல் வவளிப்படுததும் வலகயில் ்பலடககப்படுவது நிர்வதாகத்ின் 
வ்பதாறுப்பதாகும். அத்தாடு அ்ிகதாரமறற உ்பதயதாகம் அல்ைது விற்பலனயில் ஏற்படும் இழபபுகளிலிருநது 
வசதாததுககள் ்பதாதுகதாககப்படுவ்றகு நியதாயமதான உறு்ியளிககககூடிய உள் கணககு லவபபுக 
கடடுப்பதாடுகள் அலமபபு ஒன்லற ஏற்படுத்ிப ்பரதாமதாித்ல் மறறும் ்பணப்பதாிமதாறறஙகள் முலறயதான 
அ்ிகதாரம் வ்பறறு உண்லமயதான நியதாயமதான நி்ிநிலை அறிகலககலளத ்யதாதாிககவும் வசதாததுகலளக 
கடடிககதாககவும் அவசியமதான வலகயில் ்ப்ிவு வசய்யப்படுவல் உறு்ிப்படுததுவது ஆகியலவயும் இ்ில் 
அடஙகும்.

நி்ிநிலை அறிகலககலளத ்யதாதாிகலகயில், வ்தாடர்நது இயஙகும் நிறுவனமதாகத வ்தாடர்வ்றகதான 
நிறுவனத்ின் ஆறறலை ம்ிப்பிடல் வசய்வதும் நிர்வதாகத்ின் வ்பதாறுப்பதாகும். அவவதாறு வசய்லகயில் 
வ்தாடர்நது இயஙகும் நிறுவனம் வ்தாடர்்பதான விஷயஙகலள வவளிப்படுதது்லும், நிறுவனததுககதான 
கணககியல் அடிப்பலடயில் ்பயன்்படுதது்லும் நிர்வதாகத்ின் வ்பதாறுப்பதாகும். ஆனதால், ஒரு தவலள 
அநநிறுவனம் ்னது இயககதல் நிறுத்தவதா அல்ைது கலைககதவதா அல்ைது அவவதாறு வசய்வல்த ்விர 
தவறு வழியில்லை என்ற சூழ்நிலையில் இவவி்ிமுலற ்பயன்்படதாது.

நிறுவனத்ின் நி்ிநிலை அறிகலகயிடல் முலறகலள தமற்பதார்லவயிடுவது இயககுநர்களின் 
வ்பதாறுபபுகளில் உள்ளடஙகும்.

நிதிநி்ை அறிக்கைகை்ளக கைணககைகாயவு பசயவதன் மீதகான கைணககைகாயவகாளருககு உள்ள ப்பகாறுப்புகைள் 
எஙகள் தநதாககஙகள், ்யதாதாிககப்படும் நி்ிநிலை அறிகலககள், தமதாசடி, ்பிலழ மறறும் ்வறதாகப 
புதாிநதுவகதாள்ளப்படுவ்ிலிருநது விடு்படடுள்ளன என்்ப்லன உறு்ி வசய்வதுடன் கணககதாய்வதாளதாின் 
அறிகலக மறறும் எஙகள் கருதல் உள்ளடககிய ஒரு ்ணிகலகயதாளதாின் அறிகலகலய வவளியிடுவதும் 
ஆகும். நியதாயமதான உறு்ி என்்பது ஒரு உயர் மடட உறு்ியதாகும், ஆனதால் SSA-ககு இணஙக வசய்யப்படட 
கணககதாய்வு வ்பதாருளதா்தார தாீ்ியதான ்வறுகள் ஏத்னும் இருப்பின் அ்லன எபத்பதாதும் கண்டறியும் 
என்்பது உறு்ி கிலடயதாது. தமதாசடி அல்ைது ்பிலழ மூைமதாக ஏற்படும் ்வறுடன் கூடிய அறிகலககள், 
்னித்னியதாகதவதா அல்ைது ஒரு வ்தாகுப்பதாகதவதா, இந் நி்ிநிலை அறிகலககலள அடிப்பலடயதாக 
லவததுப ்பயனர்கள் எடுககும் முடிவுகளில் நியதாயமதான அளவில் ்தாககஙகலள ஏற்படுததும் என 
எ்ிர்்பதார்ககும் ்படசத்ில் அலவ வ்பதாருளதா்தார தாீ்ியதான ்வறுகள் எனக கரு்ப்படும்.

SSA-ககு இணஙக நதாஙகள் வசய்் ஆய்வின் ஒரு ்பகு்ியதாக, இந் கணககதாய்வு முழுவதும் வ்தாழில்முலற 
நியதாயத்ரீ்பல்பக லகயதாண்டதுடன் வ்தாழில்முலற ஐயறலவயும் த்பணி வநத்தாம். தமலும் நதாஙகள்:
• தமதாசடி அல்ைது ்பிலழயதால் நி்ி அறிகலககளில் விவரப்பிலழகள் தநரககூடிய அ்பதாயதல் அலடயதாளம் 

கண்டு, ம்ிப்பிடடு, இந் இடர்களுககுப வ்பதாருத்மதான கணககதாய்வு நலடமுலறகலள தமறவகதாண்டு, 
எஙகள் கருததுககு அடிப்பலட வழஙகுவ்றகுப த்பதாதுமதான வ்பதாருத்மதான கணககதாய்வு சதான்றுகலளப 
வ்பறதவண்டும். ்பிலழயதால் தநரும் விவரப்பிலழலய விட தமதாசடியதால் தநரும் விவரப்பிலழலய 
அலடயதாளம் கதாணதா்ிருககககூடிய அ்பதாயம் அ்ிகம். ஏவனனில் தமதாசடியில் கூடடுச்ச்ி, ஏமதாறறு, 
தவண்டுவமன்தற வசய்யப்படட விடு்பதாடுகள், ்பிறழ் கூறறு அல்ைது உள் கடடுப்பதாடு மீறல் ஆகியலவ 
இருககககூடும்.

• சூழலுககு ஏறறவதாறு கணககதாய்வு முலறகலள வடிவலமப்ப்றகதாக, கணககதாய்வு வ்தாடர்புலடய 
உடகடடுப்பதாடு ்பறறிய புதாிநதுணர்லவப வ்பறதவண்டும். ஆனதால், இது நிறுவனத்ின் உடகடடுப்பதாடடின் 
வசயல்்ிறலனப ்பறறி அ்பிப்பிரதாயம் வவளிப்படுததும் தநதாககததுககதாக அல்ை.

• ்பயன்்படுத்ப்படும் கணககியல் வகதாள்லககளின் வ்பதாருத்தல்யும் நிர்வதாகத்தால் வசய்யப்படடுள்ள 
கணககியல் வகதாள்லககள் மறறும் வ்தாடர்புலடய வவளிப்பதாடுகள் ஆகியவறறின் நியதாயத்ன்லமலயயும் 
ம்ிப்பதாய்வு வசய்யதவண்டும்.

• நலடவ்பறறிருககும் நிகழ்வுகள் வ்தாடர்்பில் ஒரு வ்பதாருளதா்தார உறு்ியறற நிலை இநநிறுவனத்ிறகு 
இருந்தாதைதா அல்ைது வ்தாடர்நது இயஙகும் நிறுவனமதாக இயஙகுவ்றகு தவண்டிய இநநிறுவனத்ின் 
்ிறனில் குலற்பதாடு இருந்தாதைதா, வ்பறப்படட கணககதாய்வு ஆ்தாரத்ின் அடிப்பலடயில் வ்தாடர்நது 
இயஙகும் நிறுவனம் என்ற அடிப்பலடயிைதான கணககியலை நிர்வதாகம் ்பயன்்படுத்ியுள்ள்ன் 
வ்பதாருத்தல்ப ்பறறி முடிவு வசய்யதவண்டும். வ்பதாருளதா்தார உறு்ியறற ்ன்லம இருப்ப்தாக நதாஙகள் 
முடிவு வசய்்தால், நதாஙகள் எஙகள் கணககதாய்வு அறிகலகயின் நி்ிநிலை அறிகலககளில் உள்ள 
வ்தாடர்புலடய வவளிப்பதாடுகளில் கவனதல் ஈர்கக தவண்டும் அல்ைது, அத்லகய வவளிப்பதாடுகள் 
த்பதாதுமதான்தாக இல்ைதா் ்படசத்ில் எஙகள் அ்பிப்பிரதாயதல் மதாறறதவண்டும். எஙகள் முடிவுகள் 
அலனததும் இககணககதாய்வு அறிகலகயின் த்்ி வலரயில் வ்பறப்படட கணககதாய்வுச் சதான்றிலன 
அடிப்பலடயதாகக வகதாண்டலவ. இருப்பினும், வருஙகதாைத்ில் ஏற்படும் நிகழ்வுகள் அல்ைது நிலைலமகள் 
இநநிறுவனதல்த வ்தாடர்நது இயஙக முடியதாமல் நிறுத்ைதாம்.

• வவளிப்பதாடுகள் உள்ளிடட நி்ிநிலை அறிகலகயின் உள்ளடககம், அலமபபு மறறும் ஒடடுவமதாத் 
கதாடசியளிபல்ப ம்ிப்பிடு்ல் மறறும் நி்ிநிலை அறிகலககள் அடிப்பலடப ்பதாிவர்த்லனகலளயும் 
நிகழ்வுகலளயும் நியதாயமதான கதாடசியளிபபுககு ஏறற முலறயில் குறிககின்றனவதா என ம்ிப்பிடதவண்டும்.

நதாஙகள் இயககுநர்களுடன் மறற விஷயஙகதளதாடு, கணககதாய்வுககுத ்ிடடமிடப்படடுள்ள வசயற்பரபபு 
மறறும் கதாைம் இவறறுடன் எஙகள் கணககதாய்வின் த்பதாது நதாஙகள் அலடயதாளம் கண்ட உடகடடு்பதாடுகளில் 
உள்ள ஏத்னும் முககிய குலற்பதாடுகள் உள்ளிடட முககியமதான கணககதாய்வுக கண்டு்பிடிபபுகள் ஆகியன 
வ்தாடர்்பதாகத வ்தாடர்புவகதாள்கிதறதாம்.

ைற்ற சடைம் ைறறும் ஒழுஙகுமு்்ற தத்வகைள் குறித்த அறிக்கை
எஙகள் அ்பிப்பிரதாயத்ின்்படி, இநநிறுவனம் சடடப்படி லவத்ிருகக தவண்டிய கணககியல் மறறும் மறறப 
்ப்ிதவடுகள் அலனததும் சடட வி்ிகளின்்படி முலறயதாக லவத்ிருககப்படடிருககின்றன.

PricewaterhouseCoopers LLP
வ்பதாதுக கணககதாளர்கள் மறறும் ்படடயக கணககறிஞர்கள்

சிஙகபபூர், 11 ்பிபரவதாி 2022

31 டிசம்்பர 2021-இல் முடிநத நிதியகாண்டுககைகான வருைகான அறிக்கை

2021
S$’000

2020
S$’000

நிதிநி்ை அறிக்கை 31 டிசம்்பர 2021 நிைவரப்்படி

2021
S$’000

2020
S$’000

மூைதனம் த்பகாதிய விகிதஙகைள்

2021
S$’m

2020
S$’m

வடடி வரவு

கழிகக: வடடிச் வசைவு

நிகைர வடடி வரவு
கடடண மறறும் ்ரகு வரவு

கடடண மறறும் ்ரகுச் வசைவு

நிகைர கைடைண ைறறும் தரகு வரவு
நிகர வர்த்க வரவு  

மறற வரவு

பைகாத்த இயககு வரவு
வசைவுகள்: 

- ஊழியர் கடடணஙகள்

- உலடலம, இயந்ிரகம் மறறும் இயந்ிரத்ின் ம்ிப்பிறககம்

- புைனதாகதா் வசதாததுகளின் மு்லீடடுத ்ள்ளு்படி

- மறற இயககுச் வசைவுகள்

நிகர இயககுச் வசைவுகள்

கைைன் ைதிப்புககுன்றுதல் இழப்புகைள் ைறறும் வகாரகாக கைைன்கைளுககு 
 முநதிய இயககு இைகா்பம்
எ்ிர்்பதார்த் வதாரதா கடன்களில் மதாறறஙகள் மறறும் கடன் ம்ிபபுககுன்று்ல் 

இழபபுகள்

வரிககுமுன் இைகா்பம்
வதாிச் வசைவு
ஆண்டுககுரிய இைகா்பம் 

MAS-இன் 7-ஆவது உருப்படி, வஙகிகளுககதான அறிவிபபு எண் 608-ககு இணஙக, 31 டிசம்்பர்-இல் உள்ள 
மூை்னம் த்பதா்ிய விகி்ஙகள் மறறும் கூறுகள்:

பசகாத்துகைள்
மத்ிய வஙகிகளில் உள்ள வரதாககமும் இருபபும்

சிஙகபபூர் அரசதாஙகக கருவூை உறு்ிச்சீடடு மறறும் மு்லீடடு உதாிலமகள்

மறற அரசதாஙகக கருவூை உறு்ிச்சீடடு மறறும் மு்லீடடு உதாிலமகள்

சதார்்பியச் வசதாததுகள்

வஙகிகளில் உள்ள நிலுலவகளும் லவபபுகளும், மறறும் வஙகிகளுககு 

வழஙகப்படட கடன்கள்

வதாடிகலகயதாளர்களுககு வழஙகப்படட கடன்களும் முன்்பணஙகளும்

தநரடி உலடலம நிறுவனத்ிடமிருநது வரதவண்டியலவ

சம்்பந்ப்படட வ்பருநிறுவனஙகளிடமிருநது வரதவண்டியலவ

மறறச் வசதாததுகள்

உலடலம, இயந்ிரகம் மறறும் இயந்ிரம்

புைனதாகதா் வசதாததுகள்

பைகாத்த பசகாத்துகைள்

கைைன் ப்பகாறுப்புகைள்
சதார்்பியக கடன் வ்பதாறுபபுகள்

வஙகிகளின் லவபபுதவ்தாலககள் மறறும் இருபபுகள்

வஙகி-அல்ைதா் வதாடிகலகயதாளர்களின் லவபபுதவ்தாலககள்

தநரடி உலடலம நிறுவனத்ிறகுச் தசர தவண்டியலவ

சம்்பந்ப்படட வ்பருநிறுவனஙகளுககுச் தசர தவண்டியலவ 

மறறக கடன் வ்பதாறுபபுகள்

நடபபு வதாி கடன் வ்பதாறுபபுகள்

ஒத்ிலவககப்படட வதாி

பைகாத்தக கைைன் ப்பகாறுப்புகைள்

நிகைர பசகாத்துகைள்

பசகாத்து ைதிப்பு
்பஙகு மூை்னம்

கதாபபு இருபபுகள்

்ிரடடப்படட இைதா்பஙகள்

பைகாத்தச் பசகாத்து ைதிப்பு

சதா்தாரண ்பஙகு மூை்னம்

வவளிப்படுத்ப்படட இருபபுகள்

ஒழுஙகுமுலற மதாறறஙகள்

ப்பகாதுச் பசகாத்து ைதிப்பு அடுககு 1 மூைதனம்

அடுககு 1 மூைதனம்

வ்தாகுபபு ம்ிபபுககுன்று்ல் ஒதுககீடுகள்

அடுககு 2 மூைதனம்

பைகாத்த தகுதியு்ைய மூைதனம்

இைர நி்்றயிைப்்படை பசகாத்துகைள் (RWA)  

மூைதனம் த்பகாதிய விகிதஙகைள்
வ்பதாதுச் வசதாதது ம்ிபபு அடுககு 1

அடுககு 1

வமதாத்ம்

Ngan Wan Sing, Winston  

(19 மதார்ச் 2021-இல் நியமிககப்படடதார் )

Lee Yoke Sim Penny

287,192
(37,001)
250,191
150,526
(37,651)
112,875
43,217
11,201

417,484

(126,977)
(8,776)

(852)
(232,315)
(368,920)

48,564

6,264
54,828
(8,650)
46,178

425,395
(119,370)

306,025
128,054
(41,824)

86,230
38,960
10,304

441,519

(131,021)
(8,951)
(1,618)

(231,105)
(372,695)

68,824

(30,086)
38,738
(7,376)
31,362

321,276
2,811,628

282,491
10,910

168,360

14,721,958
33,085

8,933,159
273,788
105,664

1,513
27,663,832

35,542
22,851

25,552,269
12,192
88,346

189,154
11,604

829
25,912,787

1,751,045

1,530,000
65,412

155,633
1,751,045

360,232
3,626,586

640,365
2,470

30,230

14,915,961
28,743

8,069,535
301,029
114,613

1,741
28,091,505

29,234
43,028

24,695,716
23,358

1,378,708
187,537

19,674
2,733

26,379,988

1,711,517

1,530,000
70,899

110,618
1,711,517

1,530
107

0
1,637

1,637

36
36

1,673

9,948

16.46%
16.46%
16.82%

1,530
149
(1)

1,678

1,678

45
45

1,723

10,575

15.87%
15.87%
16.29%

இந் அறிகலகயின் த்்ியில் அலுவைகத்ில் உள்ள நிறுவனத்ின் இயககுநர்கள் ்பின்வருமதாறு:


