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ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகி நகிணை அறகிகண்்ள் 
– 31 டிசம்பர் 2020ல் முடிவுறற ஆண்டுககுரியது

யூர�ோ மில்ியனில 31 டிசம்பர் 2020 31 டிசம்பர் 2019

2020 டிசம்பர் 31இல் நகிைவிய இருபபுநகிணைக குறகிபபு

 308,703 155,135

 167,927 131,935
 244,878 196,927
 276,779 247,287
 15,600 12,452

 55,981 50,403
 2,209 2,266

 18,982 21,692
 809,533 805,777
 118,316 108,454
 5,477 4,303
 265,356 257,818
 6,559 6,813
 140,904 113,535
 6,396 5,952
 33,499 32,295
 3,899 3,852
 7,493 7,817

 2,488,491 2,164,713

 1,594 2,985

 94,263 65,490
 288,595 215,093
  64,048 63,758
  282,608 237,885
 13,320 14,116

 147,657 84,566
 940,991 834,667
 148,303 157,578
 22,474 20,003
 6,153 3,989
 3,001 3,566
 107,846 102,749
 240,741 236,937
 9,548 9,486

 2,371,142 2,052,868

 106,228 97,135
 7,067 8,173
 113,295 105,308

 (496) 2,145
 112,799 107,453
 4,550 4,392

 117,349 111,845

 2,488,491 2,164,713

சசொத்து்ள்

ர�ோக்கமும் மத்ிய வங்கி்களிலுளள இருப்பு்களும்
்ோபம் அல்து நட்டத்ின் வழி நியோய ம்ிப்பபி்ோன நி்ி அம்்சங்கள
 பஙகுப் பத்ி�ங்கள
 ்க்டன்்களும் மறுர்கோளமு்ல ஒப்பந்ங்களும்
 ்ோபம் அல்து நட்டத்ின் வழி நியோய ம்ிப்பபி்ோன அம்்சங்கள
வருநில் நி்ி அம்்சங்கள ஈடு்கோப்போ்கப் பயன்படுத்ிய  வருநில்்கள
பஙகுமு்லவழி  நியோய ம்ிப்பபி்ோன நி்ிச் ர்சோதது்கள
 ்க்டன் பஙகுப் பத்ி�ங்கள
 பஙகுமு்ல பஙகுப் பத்ி�ங்கள
்க்டன் த்ீர்ப்பு வபில்யபி்ோன நி்ிச் ர்சோதது்கள
 ்க்டன்்களும் ்க்டன் நிறுவனங்களுக்கோன முன்பணமும்
 ்க்டன்்களும் வோடிகல்கயோளர்்களுக்கோன முன்பணமும்
 ்க்டன் பஙகுப் பத்ி�ங்கள
வடடி வபி்கி் இ்டர் ஈடு்கோப்புப் படடியல்களின் மறுஅளவ தீடடுச் ்சரியோக்கம்
்கோப்புறு்ி ந்டவடிகல்க்களின் நி்ி மு்லீடு்கள
ந்டப்பு மற்றும் ்ளளிலவத் வரிச் ர்சோதது்கள
கூடின வருமோனமும் இ்� ர்சோததுக்களும்
பஙகுமு்ல முலைப்படியோன மு்லீடு்கள
ர்சோதது்கள, இயந்ி�ங்கள, ்ளவோ்டங்கள, மு்லீடடுச் ர்சோதது
்கண்கூ்டற்ை ர்சோதது்கள
நலர்ண்ண ம்ிப்பு

ச�ொத்த சசொத்து்ள்

ச்பொறுபபு்ள்

மத்ிய வங்கி்களின் லவப்பு்கள
்ோபம் அல்து நட்டத்ின்வழி நியோய ம்ிப்பபி்ோன நி்ி அம்்சங்கள
 பஙகுப் பத்ி�ங்கள
 லவப்பு்களும் மறுர்கோளமு்ல ஒப்பந்ங்களும்
 ரவளியபி்டப்பட்ட ்க்டன்  பஙகுப்  பத்ி�ங்கள
 வருநில் நி்ி அம்்சங்கள
ஈடு்கோப்போ்கப் பயன்படுத்ிய வருநில்்கள
்க்டன் த்ீர்ப்பு வபில்யபி்ோன நி்ிப் ரபோறுப்பு்கள
 ்க்டன் அலமப்பு்களின் லவப்பு்கள
 வோடிகல்கயோளர்்களின் லவப்பு்கள
 ்க்டன் பஙகுப் பத்ி�ங்கள
 ்ீகழநில்ப்படுத்ிய ்க்டன்
வடடி வபி்கி் இ்டர் ஈடு்கோப்புப் படடியல்களின் மறுஅளவ தீடடுச் ்சரியோக்கம்
ந்டப்பு மற்றும் ்ளளிலவத் வரி ரபோறுப்பு்கள
கூடின ர்ச்வு்களும் இ்� ரபோறுப்பு்களும்
வழககுமுலை ்கோப்புநி்ி்களும் இ்� ்கோப்புறு்ி ரபோறுப்பு்களும்
்சோர்புநில்்களுக்கோன ஒதுககும் ்கட்டணங்களும்

ச�ொத்த ச்பொறுபபு்ள்

்பஙகுமுதல்
 பஙகு மூ்்னமும் கூடு்்ோ்கச் ர்சலுத்ப்பட்ட மூ்்னம் ்க்கலவததுகர்கோண்்ட வருமோனமும்
 பஙகு்ோ�ர்்களுககுரிய ்கோ்்கட்டத்ின் நி்க� வருமோனம்
்பஙகுதொரர்்ளுககுரிய ்ொைக்ட்டத்தகின் ச�ொத்த மூைதனமும தக்ணவத்துகச்ொண்்ட 
வரு�ொனம நகி்ர வரு�ொனமும
பஙகுமு்்ில ரந�டியோ்க ர்சர்க்கப்பட்ட ர்சோததுக்கள மற்றும் ரபோறுப்பு்களில மோற்ைம்
்பஙகுதொரர்்ளின் ்பஙகுமுதல்
சகிறு்பொன்ண� ்பொத்தகியணத

ச�ொத்த ்பஙகுமுதல்

ச�ொத்த ச்பொறுபபு்ளும ்பஙகுமுதலும
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 3,589 37,327
 (12,277) (16,200)
 13,599 13,265
 (3,737) (3,900)
 6,861 7,111
 249 350
 36 3
 4,114 4,437
 13,194 13,502
 (11,353) (11,298)

 44,275 44,597

 (16,946) (17,553)
 (10,809) (11,339)
 (2,439) (2,445)

 14,081 13,260

 (5,717) (3,203)

 8,364 10,057

 423 586
 1,030 1,569
 5 (818)

 9,822 11,394

 (2,407) (2,811)

 7,415 8,583

 348 410

 7,067 8,173

 5.31 6.21
 5.31 6.21

31 டிசம்பர் 2020 நகிணறவண்டநத ஆண்டுக்ொன ைொ்ப நட்டக ்ைககு

யூர�ோ மில்ியனில
31 டிசம்பர் 2020

ஆண்டிற்ொன
31 டிசம்பர் 2019

ஆண்டிற்ொன

இயககுநர்்ள் ்ழ்ம

தணைவர்
Jean LEMIERRE

வடடி வருமோனம்

வடடிச் ர்ச்வு

்�கு வருமோனம்

்�கு ர்ச்வு

்ோபம் அல்து நட்டத்ின்வழி நியோய ம்ிப்பபி்ோன நி்ி அம்்சங்களின் நி்க� ்ோபம்

பஙகுமு்லவழி நியோய ம்ிப்பபி்ோன நி்ி அம்்சங்களின் நி்க� ்ோபம்

்க்டன் த்ீர்ப்பு வபில்யபில அங்ீக்கரிப்பு வபி்க்கப்பட்ட நி்ிச் ர்சோதது்களின் நி்க� ்ோபம்

்கோப்புறு்ி ந்டவடிகல்க்களில நி்க� வருமோனம்

இ்� ந்டவடிகல்க்களின் வருமோனம்

இ்� ந்டவடிகல்க்களின் ர்ச்வு

வரு�ொனங்ள்

்சம்பளம் மற்றும் ஊழியர் அனுகூ்ச் ர்ச்வு

இ்� நல்டமுலைச் ர்ச்வு

ர்யமோனம்,  ர்சோதது, இயந்ி�ம், ்ளவோ்டம் ்க்டன் த்ீர்ப்பு மற்றும் ர்ச்ோ�ம், மற்றும் 

்கண்கூ்டற்ை ர்சோதது்கள

ச�ொத்த நண்டமுணற வரு�ொனம

இ்டர் ர்ச்வு்கள

நண்டமுணற வரு�ொனம

பஙகுமு்ல முலைப்படியோன நிறுவனங்களின் வருமோனத்ில பஙகு

ந்டப்பபில இல்ோ் ர்சோததுக்களின் நி்க� ்ோபம்

நலர்ண்ண ம்ிப்பு

வரிககு முநதகிய வரு�ொனம

நிறுவன வருமோன வரி

நகி்ர வரு�ொனம

்சிறுபோன்லம போத்ியல்்களுககுரிய  நி்க� வருமோனம்

்பஙகுமுதல்்ளுககுரிய நகி்ர வரு�ொனம

பஙகு ஒன்ைின் அடிப்பல்ட வருமோனம்

பஙகு ஒன்ைின் ப்டர் வருமோனம்
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மூைதன வி்கிதங்ள்

 88,767 81,204
 98,806 89,962
 113,830 103,716

 695,523 668,828

 12.8% 12.1%
 14.2% 13.5%
 16.4% 15.5%

யூர�ோ மில்ியனில 31 டிசம்பர் 2020(*) 31 டிசம்பர் 2019(**)

குழுமத்ின் இருப்புநில்க குைிப்பு மி்கவும் வலுவோ்க உளளது. CET1 வபி்கி்ம் 31 டி்சம்பர் 2020 நி்வ�ப்படி 12.8% 
ஆ்க இருந்து. இது 31 டி்சம்பர் 2019 நி்வபியது்டன் ஒப்பபிடுல்கயபில 70 அடிப்பல்டப் புளளி்கள (bp) அ்ி்கம். 
இ்ற்்கோன வபிளக்கம் பபின்வருமோறு:

 50% ப்கிர்வுதர்ோல்க ர்சலுததும் வபி்கி்தல் (+50 bp) ்கணக்கில எடுததுக ர்கோண்்ட பபின்னர் 2020 நி்க� 
வருமோனத்ின் இருப்புக்கலள லவப்பது;

 நில்யோன பரிமோற்ை வ த்ீ ங்களில (-50 bp) இ்டர் எல்டயுளள ர்சோததுக்களின் ்கரிம அ்ி்கரிப்பு;

 2019 டிவபிர்டண்ல்ட இருப்புக்களில (+60 BP) லவப்ப்ன் ்ோக்கம்;

 பபிை வபிலளவு்களின் ்ோக்கம் (இ்ில ரமன்ரபோருளின் வபிரவ்கமோன ர்சயலபோடு (+19 bp).

31 டி்சம்பர் 2020 அன்று ஐர�ோப்பபிய மத்ிய வங்கியோல ர்ரிவபிக்கப்பட்டத ர்லவயோன 9.22%-ஐ ்கோடடிலும் 
மற்றும் 2020 ்ிட்ட குைிகர்கோள (12.0%) ரமல குழுமத்ின் CET1 வபி்கி்ம் குைிப்பபி்டத்க்க அளவு அ்ி்கமோகும்.

31 மோர்ச் 2020 மு்ல ஐர�ோப்பபிய மத்ிய வங்கி(1) பரிநதுல�்களுககு ஏற்ப IFRS 9-ன் அைிமு்கம் ர்ோ்டர்போ்க 
இல்டக்கோ் ந்டவடிகல்க்களுக்கோ்க குழுமம் வபிண்ணப்பபிததுளளது.

ஒழுஙகுமுணற வி்கிதங்ள்

மூைதன வி்கிதங்ள்

ச்பொது ்பஙகுமுதல் ்படி 1 (CET1)  மூைதனம

்படி 1 மூைதனம

ச�ொத்த மூைதனம

இ்டர் �தகிப்பபீடடு சசொத்துக்ள்

வி்கிதங்ள்

ச்பொது ்பஙகுமுதல் ்படி 1 (CET1) மூைதனம

்படி 1 மூைதனம

ச�ொத்த மூைதனம

(*) IFRS 9 ்கணக்கியல ்�நில்்களின் அைிமு்கததுக்கோன இல்டக்கோ் ஏற்போடு்களுககு ஏற்ப (ஒழுஙகுமுலை (EU) எண். 2017/2395-ன் ்சட்டப்பபிரிவு 437a 
மற்றும் ஒழுஙகுமுலை (EU) எண். 2020/873).

(**) 31 டி்சம்பர் 2019 நி்வ�ப்படியோன ்�வு ஒழுஙகுமுலை மூ்்னதல்க குலைப்பல் ்கணக்கில எடுததுகர்கோள்கிைது, 2019 வருமோனம் ர்ோ்டர்போ்க 
ப்கிர்வுதர்ோல்க வபிநிரயோ்கம் ஆ�ம்பத்ில எ்ிர்போர்க்கப்பட்டது, இறு்ியோ்க 2020-ன் இருப்பு்களில ்க்கலவக்கப்படு்கிைது.

ஒழுஙகுமுலை மூ்்னம் மற்றும் மூ்்ன வபி்கி்ங்கள 2020 நி்க� வருமோனத்ில ஒரு 50% ர்சலுதது்ல 
வபி்கி்தல்க ்கணக்கில எடுததுகர்கோண்டுளளது. ர�ோக்கமோ்க ரம 2021-ல பபி�்ி பங்கிற்கு EUR 1.11 
ப்கிர்வுதர்ோல்கலய ர்சலுததுவ்ற்்கோ்க பஙகு்ோ�ர்்களின் வரு்டோந்ி� ரபோதுக கூட்டத்ில இயககுநர்்கள குழு 
முன் ரமோழியும், அது 2020 நி்க� வருமோனத்ில 21%ககு ்சமமோன்ோகும், அ்ி்கபட்சத ர்ோல்கயோனது 15 டி்சம்பர் 
2020 (3)-ன் ஐர�ோப்பபிய மத்ிய வங்கியபின் பரிநதுல�யபின் அடிப்பல்டயபி்ோனது.(3) 2020 முடிவு்களின் 29% கூடு்ல 
மறு்ீச�லமப்போனது  ஐர�ோப்பபிய மத்ிய வங்கி ்னது பரிநதுல�லய இ�தது ர்சய்வு்டன் ஒரு பங்கிலனத 
்ிரும்ப வோஙகுவது(4)அல்து இருப்பு்களின் வபிநிரயோ்கம்(5) என்்கிை வடிவபில 2021 ர்சப்்டம்பரின் இறு்ியபில 
இருககும், அது ர்சப்்டம்பர் 2021 இறு்ிககுள “ர்ளிவோ்க ்சோ்்கமற்ை மோற்ைங்கள இல்ோ் நில்யபில” ர்சயய 
எ்ிர்போர்க்கப்படு்கிைது.

(1) ஒழுஙகுமுலை மூ்்னம் மற்றும் ஒழுஙகுமுலை வபி்கி்ங்கள மீ்ோன இந்ப் போ�ம்பரிய ந்டவடிகல்க்களின் ்ோக்கம் ”மூ்்ன ரம்ோண்லம மற்றும் 
மூ்்ன ரபோதுமோனத்ன்லம” என்்கிை பபிரிவபில ”ஒழுஙகுமுலை மூ்்னம்” என்ப்ன் ்ீகழ வழங்கப்படு்கிைது.

(2) 18 ரம 2021 அன்று வரு்டோந்ி� ரபோது கூட்டத்ிற்கு ஒப்பு்லுககுடபட்டது: 24 ரம 2021 அன்று பபிரிக்கப்பட்டது மற்றும் 26 ரம 2021 அன்று ர்சலுத்ப்பட்டது.

(3) ” ”[...] 30 ர்சப்்டம்பர் 2021 வல� [...]  2019-2020க்கோன ்ி�ட்டப்பட்ட ்ோபத்ில 15% ்ீகழும் CET1 வபி்கி்த்ின் 20 அடிப்பல்டப் புளளி்களுககு அ்ி்கமோ்கவும் 
இல்ோமலும் ப்கிர்வுதர்ோல்க்கள மற்றும் பஙகு்கலளத ்ிரும்ப வோஙகு்ல இருப்ப்ற்கு ECB எ்ிர்போர்க்கிைது”.

(4) ஐர�ோப்பபிய மத்ிய வங்கியபின் ஒப்பு்லுககு உடபட்டது.

(5) ஐர�ோப்பபிய மத்ிய வங்கி மற்றும் வரு்டோந்ி� ரபோதுக கூட்டத்ின் ஒப்பு்லுககு உடபட்டது.
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மூைதன வி்கிதங்ள்

 167,390 143,639
 695,523 668,828

 24.1% 21.5%

 1,998,414 1,955,211

 8.4% 7.3%

யூர�ோ மில்ியனில 31 டிசம்பர் 2020(*) 31 டிசம்பர் 2019(**)

ரமோத் மூ்்னம் மற்றும் ்கு்ியுளள ்க்டன்ரபோறுப்பு்கள(***)

இ்டர் ம்ிப்பபீடடுச் ர்சோதது்கள

TLAC வி்கிதம (இ்டர்-�தகிப்பி்டப்பட்ட சசொத்துக்ளின் சதவதீத்தகில்)

ஆக்கப்பயன் வபி்கி்ம் ரமோத் ரவளிப்போடு அளவ தீடு

TLAC வி்கிதம (ஆக்ப்பயன் வி்கிதம ச�ொத்த சவளிப்பொடு அளவடீடின் சதவதீத்தகில்)

TLAC வி்கிதம

(*) IFRS 9 ்கணக்கியல ்�நில்்களின் அைிமு்கததுக்கோன இல்டக்கோ் ஏற்போடு்களுககு ஏற்ப (ஒழுஙகுமுலை (EU) எண். 2017/2395-ன் ்சட்டப்பபிரிவு 437a 
மற்றும் ஒழுஙகுமுலை (EU) எண். 2020/873).

(**) 31 டி்சம்பர் 2019 நி்வ�ப்படியோன ்�வு ஒழுஙகுமுலை மூ்்னதல்க குலைப்பல் ்கணக்கில எடுததுகர்கோள்கிைது, 2019 வருமோனம் ர்ோ்டர்போ்க 
ப்கிர்வுதர்ோல்க வபிநிரயோ்கம் ஆ�ம்பத்ில எ்ிர்போர்க்கப்பட்டது, இறு்ியோ்க 2020-ன் இருப்பு்களில ்க்கலவக்கப்படு்கிைது.

(***) வபி்ிமுலை (EU) No. 2019/876, பகு்ி 72b பத்ி்கள 3, 4 ஆ்கியவற்ைின்படி, ்சி் முன்னுரிலம மு்ிர்ந் ்க்டன் அம்்சங்கள (31 டி்சம்பர் 2020 நி்வ�ப்படி 
EUR 16,336 மில்ியன்), இ்டர் ம்ிப்பபீடடுச் ர்சோதது்களின் 2.5% வ�ம்புககுள ்கு்ிரபறு்கின்ைன. 31 டி்சம்பர் 2020-ல இந்த ர்ர்வபிலன குழுமம் 
பயன்படுத்வபிலல்.

31 டி்சம்பர் 2020-இல, இ்டர்-ம்ிப்பபி்டப்பட்ட ர்சோததுக்களின் 2.5% வல�யோன வ�ம்பபின் ்கு்ிவோயந் மூத் 
வபிருப்பக ்க்டலனப் பயன்படுத்ோமல,  குழுமத்ின் TLAC வபி்கி்ம் இ்டர் ம்ிப்பபிட்டப்பட்ட ர்சோதது்களில 2.4% 
ஆகும். யூர�ோ்சிஸ்டம்ஸ மத்ிய வங்கி்களில(1) லவப்பு்களுக்கோன ்ற்்கோ்ி்க வபி்க்கின் வபிலளலவக ்கணக்கில 
எடுததுகர்கோளவ்ன் மூ்ம் அநநிய ரவளிபோடு்களில 8.4% ஆ்க இருக்கிைது.
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 Deloitte & Associés PricewaterhouseCoopers Audit Mazars
 6, place de la Pyramide 63, rue de Villiers 61, rue Henri Regnault
 92908 Paris La Défense Cedex 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 92400 Courbevoie
 France France France

ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகி அறகிகண் �ீதொன சட்டபூர்வ
தைிகண்யொளர்்ள் அறகிகண்

31 டி்சம்பர் 2020 முடிவுற்ை ஆண்டுககுரியது

பபிர�ஞ்சு ரமோழியபில ரவளியபி்டப்பட்ட ்சட்டப்பூர்வ ்ணபிகல்கயோளரின் அைிகல்கயபின் ்மிழ ரமோழியோக்கம் 
இது. ்மிழப் ரபசும் வோ்ச்கர்்களுக்கோ்கரவ இது வழங்கப்படு்கிைது. ஐர�ோப்பபிய வபி்ிமுலை்கள அல்து பபிர�ஞ்சு 
்சட்டத்ின்படி ர்லவயோன வபிவ�ங்கள இந் அைிகல்கயபில இ்டம்ரபற்றுளளன. ்சட்டப்பூர்வ ் ணபிகல்கயோளரின் 
நியமனம் குைித் வபிவ�ம் இ்ற்கு ஓர் எடுததுக்கோடடு, இந் அைிகல்கலய, பபிர�ஞ்சு ்சட்டம் மற்றும் பபி�ோன்்சின் 
நிபுணததுவத ்ணபிகல்க ்�ங்களுககு ஏற்ப புரிநதுர்கோண்டு படிக்கரவண்டும். 

BNP Paribas பஙகு்ோ�ர்்களுககு
BNP Paribas SA
16, boulevard des Italiens
75009 Paris
France

்ருத்து 

உங்களது வரு்டோந்ி� ரபோதுககூட்டத்ில எங்களி்டம் ஒப்பல்டக்கப்பட்ட ரபோறுப்புககு ஏற்ப, 31 டி்சம்பர் 2019ல 
முடிவுற்ை ஆண்டுககுரிய BNP Paribas SA-ன் ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ிஅைிகல்க்கலள நோங்கள ்ணபிகல்க 
ர்சய்ிருக்கிரைோம்.

எங்கள ்கருததுப்படி, ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ி அைிகல்க்கள 31 டி்சம்பர் 2019ல நி்வபிய குழுமத்ின் ர்சோதது்கள, 
ரபோறுப்பு்கள மற்றும் நி்ி நில்லமயும், அதர்்ியபில முடிவுற்ை ஆண்டின் ர்சயலபோடடுக்கோன முடிவு்கலளயம், 
ஐர�ோப்பபிய ஒன்ைியம் ஏற்றுளள அலனதது்்க நி்ித ் ோக்கல வபி்ி்களுககு ஏற்ப உண்லமயோ்கவும் நியோயமோ்கவும் 
்கோடடு்கின்ைன. 

ரமற்்கோணும் ் ணபிகல்க ்கருதது, நி்ி அைிகல்க்கள குழுவபி்டம் நோங்கள ்சமர்ப்பபித் அைிகல்கலய ஒத்ிருக்கிைது. 

்ருத்துக்ொன அடிப்பண்ட

தைிகண் சட்டண�பபுமுணற

பபி�ோன்்சில ந்டப்பபிலுளள நிபுணததுவ ்�ங்களுககு ஏற்ப நோங்கள ்ணபிகல்க ர்சய்ிருக்கிரைோம்; எங்களுககுக 
்கில்டத் ்ணபிகல்க ஆ்ோ�ங்கள எங்கள ்கருததுககுப் ரபோதுமோன, ரபோருத்மோன அடிப்பல்ட வழஙகுவ்ோ்க 
நோங்கள நம்பு்கிரைோம்.

இந்த ்�ங்களின்்ீகழ எங்களுககுளள ரபோறுப்பு்கள, எங்கள அைிகல்கயபின் ”ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட 
நி்ி அைிகல்க்களின் ்ணபிகல்கயபில ்சட்டப்பூர்வ ்ணபிகல்கயோளரின் ரபோறுப்பு்கள” பகு்ியபில ரமலும் 
வபிளக்கப்படடுளளன. 

சுயயசணசநகிணை

1 ஜனவரி 2020 மு்ல எங்கள அைிகல்கயபின் ர்்ி வல� எங்களுககுப் ரபோருந்ிய சுரயச்ல்சநில் 
வபி்ிமுலை்களின்படி நோங்கள ்ணபிகல்கலய ந்டத்ிரனோம். குைிப்போ்க, (EU) No 537/2014  வபி்ிமுலையபின் பகு்ி 
5(1) அல்து ்சட்டபூர்வ ் ணபிகல்கயோளருக்கோன பபிர�ஞ்சு அைரநைிக குைியபீடு (Code de déontologie) ் ல்ட ர்சயயும் 
ரவரைந் ்ணபிகல்க அல்து ர்சலவ்கலளயும் நோங்கள வழங்கவபிலல்.
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�தகிப்பபீடு்ணள நகியொயப்படுத்துதல் - முக்கிய தைிகண் விவ்ொரங்ள்
ர்கோவபிட -19 ர்ோற்றுரநோய ர்ோ்டர்போன உ்்களோவபிய ரநருக்கடி ்கோ�ணமோ்க, இந் ்கோ்த்ின் நி்ி அைிகல்க்கள 
குைிப்பபிட்ட நிபந்லன்களின் ்ீகழ ் யோரிக்கப்படடு ் ணபிகல்க ர்சயயப்படடுளளன. உண்லமயபில, இந் ரநருக்கடி 
மற்றும் சு்கோ்ோ� அவ்ச�்கோ் சூழ்ில எடுக்கப்பட்ட வபி்ிவபி்க்கோன ந்டவடிகல்க்கள நிறுவனங்களுககு, குைிப்போ்க 
அவற்ைின் ர்சயலபோடு்கள மற்றும் நி்ியு்வபி ஆ்கியவற்ைில ஏ�ோளமோன வபிலளவு்கலள ஏற்படுத்ியுளளன, 
ரமலும் அவற்ைின் எ்ிர்்கோ் வோயப்பு்களில அ்ி்க நிச்்சயமற்ை ்ன்லம்களுககு வழிவகுத்ன. பயணக 
்கடடுப்போடு்கள மற்றும் ர்ோல்நில் ரவல் ரபோன்ை ந்டவடிகல்க்கள நிறுவனங்களின் உள அலமப்பு மற்றும் 
்ணபிகல்க்களின் ர்சயல்ிைன் ஆ்கியவற்ைிலும் ்ோக்கதல் ஏற்படுத்ியுளளன.

இந் ்சிக்க்ோன மற்றும் வளர்நது வரும் சூழ்ில, எங்கள ம்ிப்பபீடு்கலள நியோப்படுததுவ்ற்்கோன பபிர�ஞ்சு 
வணபி்கக குைியபீடு L.823-9 மற்றும் R.823-7-ன் ்சட்டப்பபிரிவு்களின் ர்லவ்களுககு ஏற்ப, ர்ோகுக்கப்பட்ட நி்ிநில் 
அைிகல்க்களின் எங்கள ்ணபிகல்கயபில மி்கவும் முக்கியமோன்ோ்க இருக்கககூடிய, எங்கள ர்ோழிலமுலை 
த்ீர்ப்பபில, ரபோருள ்வைோ்க அைிகல்கயபிடுவது, அர்ோடு நோங்கள அந் இ்டர்்கலள எவவோறு எ்ிர்ர்கோண்ர்டோம் 

என்ப்ற்்கோன முக்கிய ்ணபிகல்க வபிஷயங்கலள நோங்கள உங்களுககுத ர்ரிவபிக்கிரைோம்.

ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ி அைிகல்க்களின் ஒடடுரமோத்த ் ணபிகல்கயபின் ஒரு பகு்ியோ்க இவவபிவ்கோ�ங்களுககுத 
த்ீர்வு ்கோணப்பட்ட்ோல, ரமற்்கோணும் எங்கள ்கருததுககு இவவபிவ்கோ�ங்கள பங்களித்ன. ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட 

நி்ி அைிகல்க்களின் குைிப்பபிட்ட இனங்கள குைிதது ்னிரயோரு ்கருதல் நோங்கள வழங்கவபிலல்.

வொடிகண்யொளர் ் ்டன் ்படடியல்்ளில் ் ்டன் இ்டரின் �தகிப்பபீடும யசதொர இழபபு்ளின் அளவடீும (நகிணை்ள் 
1, 2 �றறும 3)

(ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ி அைிகல்க்களின் குைிப்பு்கள 1.e.5, 1.e.6, 1.o, 2.h, 4.e, 4.f, 4.p போர்க்கவும்)

இ்டரின் விளக்ம

வங்கிதர்ோழில இல்டயபீடடு ந்டவடிகல்க்களில இருககும் ்க்டன் இ்டர்்கலள ஈடு்கோப்பு ர்சயய BNP Paribas ர்ச்ோ� 
இழப்பு்கலள அங்ீக்கரிக்கிைது.

ர்கோவபிட -19 ர்ோற்றுரநோய சு்கோ்ோ� மற்றும் ரபோருளோ்ோ� ரநருக்கடிலய ஏற்படுத்ியுளளது, ்க்டன் வோஙகுபவர்்கள, 
நிறுவனங்கள மற்றும் ்னிநபர்்களின் ்ிருப்பபிச் ர்சலுததும் ்ிைலன போ்ிக்கிைது, புவபியபியல பகு்ி்கள மற்றும் 
ர்ோழில்களில மோறுபட்ட சூழநில்்கள உளளன.

இந் ரநருக்கடிககு வபில்ட இருககும் வல்கயபில, ஒவரவோரு நோடடிற்கும் குைிப்பபிட்ட ்கோ் அளவபி்ோன 
அ�்சோங்க ந்டவடிகல்க்கள அைிமு்கப்படுத்ப்பட்டன, இ்ில ஃபர்ர்ோ ்ிட்டம், பலரவறு நன்லம ்ிட்டங்கள, 
அ�சு உத்�வோ்ம் அளித் ்க்டன்்கள மற்றும் ்ல்ட்கள ஆ்கியலவ அ்டஙகும். ்சி் ்கடடுப்போட்டோளர்்கள ்ங்கள 
வபிரவ்கமோன ்கட்டலமப்லபத ்ழுவபி வங்கி்களுககு வணபி்கங்களுககு அளிககும் ஆ்�லவ எளி்ோககு்கின்ைனர்.

ர்ோற்றுரநோயபின் வளர்நது வரும் சூழலு்டன் ர்ோ்டர்புல்டய ்கணபி்சமோன நிச்்சயமற்ை ் ன்லமயோல குைிக்கப்பட்ட 
இந் சூழ்ில, வோடிகல்கயோளர் ்க்டன் இ்ோ்கோக்களுக்கோன எ்ிர்போர்க்கப்படும் ்க்டன் இழப்பு்கலள அளவபிடுவ்ற்கு 
BNP Paribas குழுமம் அ்ி்க த்ீர்ப்லப வழங்க ரவண்டும் மற்றும் அனுமோனங்கலள ்கணக்கில எடுததுகர்கோளள 
ரவண்டும், குைிப்போ்க:

 புவபியபியல பகு்ி மற்றும் ர்ோழிலதுலைககு ஏற்ப நில் 1, நில் 2, அல்து நில் 3 இல நிலுலவ்கலள 
வல்கப்படுத் ்க்டன் இ்டரில குைிப்பபி்டத்க்க ்சரிலவ ம்ிப்பபிடு்ல;

 பபின்னல்டலவ அங்ீக்கரிக்கப்ப்ற்கு எ்ிர்போர்்க்கப்படும் இழப்பு்கலள அளவபிடுவ்ற்குமோன நிபந்லன்களில 
ஒருங்கிலணக்கப்படடுளள ப�ந் ரபோருளியல முன்னுல�்கலளத ்யோரித்ல;

 ஆ்�வு ந்டவடிகல்க்கள மற்றும் எந்ரவோரு ஒப்பபி்டத்க்க வ�்ோற்று சூழநில்யும் இல்ோ்ல்க ்கருத்ில 
ர்கோண்டு, ரவவரவறு நில்்களுககு ஏற்ப எ்ிர்போர்க்கப்படும் இழப்பு்களின் அளலவ ம்ிப்பபிடுவது.
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31 டி்சம்பர் 2020 நி்வ�ப்படி, ்க்டன் இ்டருககு இ்க்கோன வோடிகல்கயோளர்்களி்டமிருநது வ�ரவண்டிய ரமோத் 
எஞ்்சிய ர்ோல்க யூர�ோ 831 பபில்ியன்; ரமோத் ர்ச்ோ� இழப்பு யூர�ோ 21 பபில்ியன்.

்க்டன் அபோயதல் ம்ிப்பபிடுவது மற்றும் குலைபோடு இழப்பு்கலள அளவபிடுவது ஒரு முக்கிய ்ணபிகல்க 
வபிஷயமோ்க நோங்கள ்கரு்ிரனோம், ஏரனனில நிர்வோ்கம் ் தீர்ப்லப வழஙகுவ்ற்கும் நிறுவனங்களுககு வழங்கப்பட்ட 
்க்டன் குைிதது ம்ிப்பபீடு்கலள ர்சயவ்ற்கும் ர்லவப்படு்கிைது, குைிப்போ்க ர்ோற்றுரநோய மற்றும் அ்னு்டன் 
இலணக்கப்படடுளள நிச்்சயமற்ை சூழ்ில அடுத் ஆண்டு்களில வணபி்கங்களின் உண்லமயோன இயலபுநில் 
மட்டத்ில ஏற்படும் வபிலளவு்கள.

இநத இ்டருககு எங்ள் தைிகண் எவவொறு தரீ்வு ்ண்்டது

அைிகல்கயபி்டல ர்்ியபில மி்க முக்கியமோன நிலுலவ்கள மற்றும் / அல்து வோடிகல்கயோளர் ்க்டன் 
இ்ோ்கோக்கரளோடு இ்டர்்களில மோற்ைத்ினோல குைிப்போ்க  ர்கோவபிட -19 ்சர்வர்்ச ப�வ்ோல போ்ிக்கப்படடுளள 
ரபோருளோ்ோ�த துலை்கள அல்து புவபியபியல பபி�ோந்ியங்களில ர்சயலபடும் நிறுவனங்களுககு வழங்கப்பட்ட 
்க்டன்்களில ்கவனம் ர்சலுத்ிரனோம்.

BNP Paribas இன் உள ்கடடுப்போடடு அலமப்பபின் ரபோருத்தல் நோங்கள ம்ிப்பபிடர்டோம், குைிப்போ்க ர்கோவபிட 
-19 சூழலுக்கோன அ்ன் ்ழுவல, மற்றும் ்க்டன் இ்டல� ம்ிப்பபிடுவ்ற்கும் எ்ிர்போர்க்கப்படும் இழப்பு்கலள 
அளவபிடுவ்ற்கும் ல்கமுலையோன மற்றும் ்கணபினிமயமோக்கப்பட்ட ்கடடுப்போடு்கலள ர்சோ்ிதர்ோம்.

இ்டர்்களின் மோற்ைம் மற்றும் அ்ி்க அளவபி்ோன நிச்்சயமற்ை ்ன்லமலய ்கணக்கில எடுததுகர்கோளவ்ற்்கோ்க 
எங்கள பணபி முன்ரனைியது மற்றும் குைிப்போ்க இவற்ைில ்கவனம் ர்சலுத்ியது:

 நில் அடிப்பல்டயபில நிலுலவ்கலள வல்கப்படுதது்ல: ்க்டன் இ்டரில குைிப்பபி்டத்க்க ்சரிலவ அளவபிடுவ்ற்கு 
பலரவறு வணபி்க வரி்களுககு ரபோருந்ககூடிய குைி்கோடடி்கலள ம்ிப்பபிடுவ்ில இ்டர்்களின் மோற்ைம் ்கணக்கில 
எடுததுக ர்கோளளப்பட்ட்ோ என்பல் நோங்கள ம்ிப்பபீடு ர்சயர்ோம், குைிப்போ்க ்கோர்ப்பர�ட எ்ிரிலண்களின் 
ம்ிப்பபீடு. புவபியபியல பகு்ி்கள மற்றும் ர்கோவபிட -19 ரநருக்கடியோல போ்ிக்கப்படடுளள துலை்கள மற்றும் ஆ்�வு 
ந்டவடிகல்க்களோல பயனல்டந் பபி�்ிநி்ி்கள குைிதது நோங்கள குைிப்போ்க ்கவனம் ர்சலுத்ிரனோம்.

 எ்ிர்போர்க்கப்படும் இழப்பு்களின் அளவ தீடு (நில்்கள 1, 2 மற்றும் 3):

 - எங்கள ்க்டன் ஆபதது நிபுணர்்களின் உ்வபியு்டன் மற்றும் BNP Paribas-இன் மோ்ிரி்கலள சுயோ த்ீனமோ்க 
்சரிபோர்ப்ப்ற்்கோன உள அலமப்லப நம்பபியபிருப்ப்ன் மூ்ம், பலரவறு வணபி்கக ர்கோடு்களில BNP 
Paribas பயன்படுததும் ரமகர�ோ-ரபோருளோ்ோ� ்ிட்டங்களின் அடிப்பல்டயபி்ோன வழிமுலை்கலளயும், 
அனுமோனங்கலளயும் ம்ிப்பபீடு ர்சயர்ோம், ்சரியோன ஒருங்கிலணப்பு ்்கவல அலமப்பபில ்கணபிப்பு்கள 
மற்றும் ்�வு ்�க ்கடடுப்போடு்களின் ர்சயல்ிைன்; ்கில்டக்கககூடிய ்்கவல்களின் அடிப்பல்டயபில, 
ஆபத்ில உளள துலை்களில ர்கோவபிட -19 ரநருக்கடியபின் வபிலளவு்கள மற்றும் வருங்கோ் பருவபின-
ரபோருளோ்ோ� ்கணபிப்பு்கள ஆ்கியவற்ைின் அடிப்பல்டயபில ்கோ�ணபி்களுககு மோ்ிரி்கள ஆண்டுககு ர்சயயப்பட்ட 
மோற்ைங்களுககு நோங்கள குைிப்போ்க ்கவனம் ர்சலுத்ிரனோம்;

 - நில் 3 இல வல்கப்படுத்ப்பட்ட நிறுவனங்களுககு நிலுலவயபில உளள ்க்டன்்களின் குலைபோடு இழப்பு்கள 
குைிதது, ்கண்்கோணபிப்பபின் ்ீகழ உளள எ்ிரி்களின் ்க்டன் இ்டல� அவவப்ரபோது ம்ிப்போயவு ர்சய்ல் 
BNP Paribas ரமற்ர்கோண்்டது என்பல் நோங்கள ்சரிபோர்தர்ோம், ரமலும் சூழல ்கோ�ணமோ்க ஒரு ரபரிய 
மோ்ிரியபின் அடிப்பல்டயபில, நோங்கள குலைபோடல்ட ம்ிப்பபிடுவ்ற்கு நிர்வோ்கத்ோல பயன்படுத்ப்படும் 
அனுமோனங்கள மற்றும் ்�லவ ம்ிப்பபீடு ர்சய்ல;

 - ்கல்ட்சியோ்க, ரநருக்கடியபின் பபின்னணபியபில வோடிகல்கயோளர்்களுககு வழங்கப்பட்ட ந்டவடிகல்க்கள (்ல்ட, 
அ�சு உத்�வோ்ம் அளித் ்க்டன்்கள ரபோன்ைலவ) இ்டர் ம்ிப்பபீடடில முலையோ்க ்கோ�ணபியோ்க இருந்ன 
என்பல் நோங்கள ்சரிபோர்க்கிரைோம்.

கூடு்்ோ்க, ர்ோற்றுரநோயபின் வளர்நது வரும் சூழ்ில ்க்டன் இ்டர் ர்ோ்டர்போ்க ஒருங்கிலணந் நி்ிநில் 
அைிகல்க்களுக்கோன குைிப்பு்கள மற்றும் குைிப்போ்க ்க்டன் இ்டர் ர்ோ்டர்போ்க IFRS 9 ககு ர்லவயோன 
ரவளிப்போடு்கலள நோங்கள ஆ�ோயநர்ோம்.
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– 31 டிசம்பர் 2020ல் முடிவுறற ஆண்டுககுரியது

நகிதகி அமசங்ளின் �தகிப்பொய்வு

(ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ி அைிகல்க்களின் குைிப்பு்கள 1.e.7, 1.e.10, 1.o, 2.a, 2.c, 4.a, 4.d. போர்க்கவும்)

இ்டரின் விளக்ம

வணபி்க ந்டவடிகல்க்களின் ஒரு பகு்ியோ்க, இருப்புநில்க குைிப்பபில ்சநல் ம்ிப்பபில அங்ீக்கரிக்கப்படும் நி்ி 
அம்்சங்கலள BNP Paribas (ர்சோதது்களும் ரபோறுப்பு்களும்) லவததுளளது.

அம்்சங்களின் வல்க, நூ்னம், ஆ்கியவற்லை ரபோறுதது, ரவவரவறு அணுகுமுலை்களின்படி ்சநல் ம்ிப்பு 
நிர்ணயபிக்கப்படு்கிைது: (i) ரந�டியோ்கக ்கவனிக்கத்க்க வபில்யோ்டப்பட்ட வபில்்கலளப் பயன்படுதது்ல (நியோய 
ம்ிப்பு அடுககுவரிலயில நில் 1 என பகுக்கப்பட்ட அம்்சங்கள; (ii) ்கவனிக்கத்க்க முக்கிய உளள தீடு்கள 
ர்கோண்்ட ம்ிப்போயவு முலை்கலளப் பயன்படுதது்ல (நில் 2 என பகுக்கப்பட்ட அம்்சங்கள); மற்றும் (iii)  
்கவனிக்க இய்ோ் முக்கிய உளள தீடு்கள ர்கோண்்ட  ம்ிப்போயவு முலை்கலளப் பயன்படுதது்ல (நில் 3 என 
பகுக்கப்பட்ட அம்்சங்கள).

ரபைப்பட்ட ம்ிப்போயவு்கள, குைிப்பபிட்ட ்சி் வணபி்க ர�ோக்கமோக்கல அல்து மோற்றுத்�ப்பு இ்டர்்கலளக 
்கருத்ில ர்கோளள, கூடு்ல ம்ிப்பு ்சரியோக்கங்களுககு உடபடுத்ப்ப்ட்ோம்.

எனரவ, இந் அம்்சங்கலள அளவபி்ட நிர்வோ்கம் பயன்படுத்ிய உத்ி்களில, பயன்படுத்ப்பட்ட மோ்டல்கலளயும் 
்�வு்கலளயும் ரபோறுத்வல�யபில குைிப்பபி்டத்க்க ம்ிப்பபீடு்கள உளள்டங்கியபிருக்கககூடும்.

31 டி்சம்பர் 2020 நி்வ�ப்படி, நி்ி அம்்சங்கள ர்சோதது்களின்்ீகழ யூர�ோ 681.3 பபில்ியலனயும் (நில் 3 
அம்்சங்களின் ர்ோ்டர்பபில இ்ில யூர�ோ 5.1 பபில்ியன்) ரபோறுப்பு்களின்்ீகழ யூர�ோ 663.6 பபில்ியலனயும் (நில் 
3 அம்்சங்களின் ர்ோ்டர்பபில இ்ில யூர�ோ 11.3 பபில்ியன்) பபி�்ிநி்ித்ன.

எஞ்்சியவற்ைின் முக்கியததுவம் மற்றும் ்சநல் ம்ிப்லப நிர்ணயபிக்க பயன்படுத்ப்பட்ட ம்ிப்பபீடு ஆ்கியவற்லைக 
்கவனத்ில ர்கோண்டு, நி்ி அம்்சங்களின் அளவ தீடல்ட, குைிப்போ்க ்கவனிக்க இய்ோ் உளள தீடு்களின் பயன்போட்டோல 
நில் 3 அம்்சங்களின் அளிவ தீடு, முக்கிய ்ணபிகல்க வபிவ்கோ�மோ்கக ்கரு்ப்பட்டது.

இநத இ்டருககு எங்ள் தைிகண் எவவொறு தரீ்வு ்ண்்டது

எங்களின் ம்ிப்போயவு வலலுநர்்களின் உ்வபியு்டன், நி்ி அம்்சங்களின் ம்ிப்போயவபின் ர்ோ்டர்பபில BNP 
Paribas பயன்படுத்ிய முக்கிய ்கடடுப்போடு்கள முலையோ்க இயஙகுவல் நோங்கள ்சரிபோர்தர்ோம், குைிப்போ்கப் 
பபின்வருபலவ ்சோர்ந்லவ:

 ம்ிப்போயவு மோ்டல்களின் இ்டர்்களின் ர்ோ்டர்பபில நிர்வோ்கத்ின் அங்ீக்கோ�மும் வழக்கமோன மறுஆயவும்;

 ம்ிப்போயவு உளள தீடு்களின் சுரயச்ல்சயோன ்சரிபோர்ப்பு;

 ம்ிப்பு ்சரியோக்கங்கள நிர்ணயபிப்பு.

மோ்ிரி எடுததுக்கோடடின் அடிப்பல்டயபில, எங்களின் ம்ிப்போயவு வலலுநர்்கள:

 பயன்படுத்ப்பட்ட ஊ்கங்கள, உளள தீடு்களின் அவ்சியதல் ஆ�ோயந்னர்;

 BNP Paribas ர்சய் உளள தீடு்களின் சுரயச்ல்ச மறுஆயவபின் முடிவு்கலள ஆ�ோயந்னர்;

 எங்களது ர்சோந் மோ்டல்கலளப் பயன்படுத்ி சுரயச்ல்சயோன மோற்று ம்ிப்போயவு்கலள ந்டத்ினர்.

அர்ோடு, ரபைப்பட்ட ம்ிப்போயவு்களுககும் மோற்றுத்�ப்பபினரி்டம் ர்சயயப்படும் ஈடடுத ர்கோரிகல்க்களுககும் 
இல்டயபி்ிருக்கககூடிய ரவறுபோடு்கலள மோ்ிரி எடுததுக்கோடடின் அடிப்பல்டயபில ஆ�ோயநர்ோம்.

ரமலும், நி்ி அம்்சங்களின் ம்ிப்போயவபின் ர்ோ்டர்பபில ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ி அைிகல்க்களின் 
குைிப்பு்களி்ிருந் ரவளிப்போடு்கலள நோங்கள ஆ�ோயநர்ோம்.
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ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகி நகிணை அறகிகண்்ள் 
– 31 டிசம்பர் 2020ல் முடிவுறற ஆண்டுககுரியது

நல்சைண்ை �தகிபபு யசதொரம

(ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ி அைிகல்க்களின் குைிப்பு்கள 1.b.4, 1.o, 4.o போர்க்கவும்)

இ்டரின் விளக்ம

ல்கய்கப்படுதது்ல்கலள அங்ீக்கரிககும் ரபோது, BNP Paribas ர்சோததுக்களின் ்ீகழ நலர்ண்ணதல் ப்ிவுர்சய்கிைது, 
இது குழுவபின் ஆர்வத்ின் ம்ிப்லப வபி்ட வோங்கிய நிறுவனங்களின் பஙகு்களின் ல்கய்கப்படுத்ல வபில்லய 
வபி்ட அ்ி்கமோ்க இருககும். 31 டி்சம்பர் 2020 இல, நலர்ண்ணம் EUR 7.5 பபில்ியன் ஆகும்.

நலர்ண்ண ம்ிப்பு குலைந்பட்சம் ஆண்டுககு ஒருமுலை அல்து ர்ச்ோ�த்ிற்்கோன அைிகுைி இருந்ோல 
அல்வபி்டக குறு்கிய ்கோ் இல்டரவளியபில ர்சோ்ிக்கப்படு்கிைது. நலர்ண்ண ம்ிப்பு ஒதுக்ீகடு ர்சயயப்பட்ட 
ர�ோக்கம் ஈடடும் பபிரிவு்களின் ம்ிப்புத ர்ோல்கலய அவற்ைின் மீட்கககூடிய ர்ோல்கயு்டன் ஒப்பபிடுவது, ர்ச்ோ�க 
்கட்டணம் ப்ிவு ர்சயயப்ப்டரவண்டுமோ என்பல் நிர்ணயபிககும் நல்டமுலையபின் முக்கிய ர்ச்வோகும். 

நலர்ண்ணக குலைபோடு ஒரு முக்கிய ்ணபிகல்க வபிஷயமோ்க நோங்கள ்கரு்ிரனோம், ஏரனனில 
ல்கய்கப்படுததுபவர்்களின் எ்ிர்்கோ் வருவோயபின் அனுமோனங்கலளத ் தீர்மோனிப்ப்ற்கும், பணதல் உருவோககும் 
அ்கு்களின் மீடர்டடுககும் அளலவ அளவபிடுவ்ற்கும், குைிப்போ்க ர்கோவபிட -19 ர்ோற்றுரநோயபின் பபின்னணபியபில 
நிர்வோ்கம் த்ீர்ப்லபப் பயன்படுத் ரவண்டும்.

இநத இ்டருககு எங்ள் தைிகண் எவவொறு தரீ்வு ்ண்்டது

ர்ச்ோ�த்ிற்்கோன நலர்ண்ண ம்ிப்லபச் ர்சோ்ிக்க BNP Paribas-ல அம்ோக்கப்பட்ட நல்டமுலை்கலளயும், 
நலர்ண்ண ம்ிப்பு ர்ச்ோ�த்ின் அைிகுைி்கலள அல்டயோளம் ்கோண்ப்ற்்கோ்க வடிவலமக்கப்பட்ட 
்கடடுப்போடு்கலளயும் பரி்ீச்ிப்பது எங்கள ்ணபிகல்க அணுகுமுலையபில உளள்டங்கியபிருந்து.

எங்களின் ம்ிப்போயவு வலலுநர்்களின் உ்வபியு்டன், 31 டி்சம்பர் 2019 நி்வபிய நலர்ண்ண ம்ிப்பு 
இருப்புதர்ோல்கயபின் ர்ோ்டர்பபில நோங்கள ரமற்ர்கோண்்ட பணபியபில முக்கியமோ்க இ்டம்ரபற்ைலவ:

 BNP Paribas பயன்படுத்ிய முலை்கலள ஆ�ோய்ல;

 எ்ிர்்கோ் பணப்புழக்க ம்ிப்பபீடு்களின் நியோயதல் உறு்ிப்படுத் நிர்வோ்க நிர்வோ்கத்ோல அங்ீக்கரிக்கப்பட்ட 
்ற்்கோ்ி்க வணபி்கத ்ிட்டங்கலள வபிமர்்சன ரீ்ியோ்க ம்ிப்பபீடு ர்சய்ல (குைிப்போ்க ்கணபிப்பு்கள ்க்டந் 
ர்சயல்ிைனு்டன் ரபோருந்ோ்ரபோது). இந் ் ற்்கோ்ி்க ் ிட்டங்களில ர்சர்க்கப்பட்ட ர்கோவபிட -19 ரநருக்கடியபின் 
்ோக்கங்கள குைிதது நோங்கள குைிப்போ்க ்கவனம் ர்சலுத்ிரனோம்;

 பயன்படுத்ப்பட்ட முக்கிய ஊ்கங்கலளயும் உளள தீடு்கலளயும் (வளர்ச்்சி வபி்கி்ம், மூ்்னச் ர்ச்வு, ் ளளுபடி 
வபி்கி்ம்) ்கில்டக்கத்க்க ரவளி்�ப்பு ்்கவல்களின் ர்ோ்டர்பபில கூர்நது ஆ�ோய்ல;

 முக்கிய உளள தீடு்களின் ர்ோ்டர்பபில ்கணபிப்பு்களின் முக்கியததுவம் குைித் ஆ�ோயலவப் பரி்ீச்ித்ல 
(குைிப்போ்க, மீட்கப்ப்டககூடிய ர்ோல்க உதர்்சமோ்க ம்ிப்பு ர்ோல்கககு நி்க�ோ்க இருககும்ரபோது).

இறு்ியோ்க , ர்ச்ோ� மற்றும் முக்கியததுவச் ர்சோ்லன்களின் முடிவு்களின் ர்ோ்டர்பபில, ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட 
நி்ி அைிகல்க்களின் குைிப்பு்களி்ிருந் ரவளிப்போடு்கள ரபோருத்மோனலவயோ்க இருக்கிை்ோ என்பல் நோங்கள 
்சரிபோர்தர்ோம்.
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ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகி நகிணை அறகிகண்்ள் 
– 31 டிசம்பர் 2020ல் முடிவுறற ஆண்டுககுரியது

ச்பொதுவொன த்வல் சதொழகில்நுட்பக ்டடுப்பொடு்ள்

இ்டரின் விளக்ம

்்கவல ர்ோழிலநுடப இயஙகுமுலை்களின் நம்ப்கத்ன்லமலயயும் போது்கோப்பும் BNP Paribas-ன் 
ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ி அைிகல்க்களில ்யோரிப்பபில முக்கிய பஙகு வ்கிக்கின்ைன.

எனரவ, ்கணக்கியல மற்றும் நி்ித ்்கவல்களின் ்யோரிப்புககுப் பங்களிககும் உள்கட்டலமப்பு்கள மற்றும் 
பயன்முலை்கள ்சோர்ந் ரபோதுவோன ்்கவல ர்ோழிலநுடபக ்கடடுப்போடு்களின் பரி்ீச்லன முக்கிய ்ணபிகல்க 
வபிவ�மோ்கக ்கரு்ப்பட்டது.

குைிப்போ்க, ் ்கவல ர்ோழிலநுடப இயஙகுமுலை்களின் பயன்போடடு உரிலமலயக ்கடடுப்படுததும் நல்டமுலையும், 
ஊழியரின் ரபோருத்மற்ை மோற்ைங்கள ர்சயயப்ப்டககூடிய இ்டல�க ்கடடுப்படுததுவ்ற்்கோன முக்கியக 
்கடடுப்போடல்டக பபி�்ிநி்ி்கின்ைன.

இநத இ்டருககு எங்ள் தைிகண் எவவொறு தரீ்வு ்ண்்டது

்கணக்கியல மற்றும் நி்ித ்்கவல்கலளத ்யோரிப்ப்ற்குப் பயன்படுத்ப்படும் முக்கிய இயஙகுமுலை்களில, 
எங்களது ்்கவல ர்ோழிலநுடப வலலுநர்்களின் உ்வபியு்டன், நோங்கள ரமற்ர்கோண்்ட பணபியபில இ்டம்ரபற்ை 
குைிப்பபி்டத்க்கலவ:

 ்கணக்கியல மற்றும் நி்ி ்�வு்களின் அடிப்பல்ட இயஙகுமுலை்கள, ர்சயலபோடு்கள, ்கடடுப்போடு்கள 
ஆ்கியவற்லைப் புரிநது ர்கோளளு்ல;

 முக்கிய இயஙகுமுலை்கள (குைிப்போ்க, ்கணக்கியல ஒருங்கிலணப்பு மற்றும் ்ோனியக்கச் ்சரிபோர்ப்பு 
பயன்முலை்கள) மீ்ோன ரபோதுவோன ்்கவல ர்ோழிலநுடபக ்கடடுப்போடு்கலள (பயன்முலை மற்றும் 
்�வு அணு்கல நிர்வோ்கம், பயன்முலை மோற்ைங்களின்/ரமம்போடு்களின் நிர்வோ்கம், ்்கவல ர்ோழிலநுடபச் 
ர்சயலபோடு்களின் நிர்வோ்கம்) பரி்ீச்ித்ல;

 ல்கமுலை ்கணக்கியல உடப்ிவு்களுககு அ்ி்கோ�மளிககும் ்கடடுப்போடல்ட ஆ�ோய்ல;

 ரபோருத்மோன சூழநில்்களில, கூடு்ல ்ணபிகல்க நல்டமுலை்கலள ரமற்ர்கோளளு்ல.
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சட்டஒழுஙகுமுணற �றறும நகிர்வொ்ப புைனொய்வு்ள், ்பிரதகிநகிதகித்துவ வழககு்ள் ஆ்கியவறறகின் 
சதொ்டர்்பிைொன சட்ட இ்டரின் ஆரொய்வு

(ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ி அைிகல்க்களின் குைிப்பு்கள 1.o, 2.h, 4.p, 7.b போர்க்கவும்)

இ்டரின் விளக்ம

BNP Paribas ர்சயலபடும் நோடு்கள ஒவரவோன்ைிலும், BNP Paribas ர்சயலபடும் துலை்களுககுப் ரபோருநதும் 
்சட்ட வபி்ி்களுககு உடபடுத்ப்படு்கிைது. ரபோருந்த்க்க ்சட்டங்களுககும் வபி்ிமுலை்களுககும் குழுமும் 
உடப்டோவபிட்டோல, குைிப்பபி்டத்க்க அப�ோ்மும் இ்� நிர்வோ்க, குற்ைவபியல ் ண்்டலன்களுககும் இ்க்கோ்கககூடும். 
இந் ்ண்்டலன்களு்டன் ர்ோ்டர்புளள அல்து ர்ோ்டர்பபில்ோ் ்னிப்பட்ட ்சட்ட ்சர்ச்ல்ச்களின் வபிலளவோ்க 
இழப்பு்களும் ரந�்ோம்.

்சி் வபி்ிமுலை்களுககு இணங்கோ்து ர்ோ்டர்போன வபி்சோ�லண்களின் வபிலளவு்கலள மலைக்க அங்ீக்கரிக்கப்பட்ட 
எந்ரவோரு வபி்ிமுலைககும் ஒழுஙகுமுலை நல்டமுலை்களின் முடிவு்கலள ம்ிப்பபிடுவ்ில உளள ்சி�மம் 
்கோ�ணமோ்க த்ீர்ப்பு ர்லவப்படு்கிைது. 

வர்க்க ந்டவடிகல்க்கள அல்து பபிை ்னியோர் ்சட்ட ரமோ்ல்கள ர்ோ்டர்போ்க அங்ீக்கரிக்கப்பட்ட எந்ரவோரு 
வபி்ிமுலை்களுககு  நிர்வோ்கம் த்ீர்ப்பு வழஙகுவது ர்லவப்படு்கிைது.

்சட்ட ஒழுஙகுமுலை மற்றும நிர்வோ்கப் பு்னோயவு்களும் நி்ி நிறுவனங்களுககு எ்ி�ோ்கத ர்ோடுக்கப்படும் 
பபி�்ிநி்ிததுவ வழககு்களும் அண்லம ஆண்டு்களில அ்ி்கரிப்ப்ோலும், அங்ீக்கரிக்கப்படும் ஒதுககு்களின் 
ர்ோல்கலய ்கண்்கோணபிப்ப்ில நிர்வோ்கம் குைிப்பபி்டத்க்க ம்ிப்பபீடல்டப் பயன்படுததுவ்ோலும், இந் இ்டர் 
முக்கிய ்ணபிகல்க வபிவ்கோ�மோ்கக ்கரு்ப்படு்கிைது.

இநத இ்டருககு எங்ள் தைிகண் எவவொறு தரீ்வு ்ண்்டது

்சட்டஒழுஙகுமுலை, நிர்வோ்கப் பு்னோயவு்கள, பபி�்ிநி்ிததுவ வழககு்கள ஆ்கியவற்ைின் ர்ோ்டர்பபி்ோன ்சட்ட 
இ்டல� அல்டயோளம் ்கண்டு, ம்ிப்பபி்டப்படும் நல்டமுலைலய நோங்கள பழக்கப்படுத்ிகர்கோண்ர்டோம், குைிப்போ்க 
BNP Paribas-ன் ்சட்ட ர்சயலபோடு்களு்டனோன ்கோ்ோண்டு ரநர்்கோணல்களின்மூ்ம்.

எங்கள பணபியபில முக்கியமோ்க இ்டம்ரபற்ைலவ:

 ஒவரவோரு ்கோ்ோண்டு ்கணக்கியல ்கோ்க்கட்டத்ின் முடிவபிலும் நி்ி மற்றும் ்சட்டப்பபிரிவு்கள ்யோரித் 
ஆ�ோயவு்கலளப் புரிநதுர்கோளளு்ல;

 ்சட்ட ்சர்ச்ல்ச்களுககு இ்க்கோகும்ரபோது BNP Paribas ர்சர்நது ர்சயலபடும் நிபுணததுவ ்சட்ட நிறுவனங்கலளப் 
ரபடடி ்கோணு்ல.



12

ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகி நகிணை அறகிகண்்ள் 
– 31 டிசம்பர் 2020ல் முடிவுறற ஆண்டுககுரியது

்ொபபுறுதகி நகிறுவனங்ளின் சதொழகில்நுட்பக ்ொபபு நகிதகி்ள்

(ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ி அைிகல்க்களின் குைிப்பு்கள 1.f.3, 1.o, 4.j போர்க்கவும்)

இ்டரின் விளக்ம

ஆண்டு முடிவபில, BNP Paribas-ன் ்கோப்புறு்ி ந்டவடிகல்க்களமீது ரபோறுப்பு ஏற்பளவுச் ர்சோ்லன ந்டத்ப்படு்கிைது. 
்கோப்புறு்ி ஒப்பந்ங்கள மற்ைம் ் ோபப் ப்கிர்வு வபிருப்புரிலமயுளள மு்லீடடு ஒப்பந்ங்கள ்சோர்ந் ரபோறுப்பு்கள, 
அந்ப் ரபோறுப்பு்களோல ஏற்ப்டககூடிய எ்ிர்்கோ் ர�ோக்கப் புழக்கத்ின் ்ற்ரபோல்ய ்கணபிப்பு்களின்படி 
ரபோதுமோனலவயோ்க இருப்பல் உறு்ிப்படுததுவது இந்ச் ர்சோ்லனயபின் ரநோக்கம்.

்கோப்புறு்ிப் ரபோறுப்பு்களின் ம்ிப்புதர்ோல்க எ்ிர்்கோ் ர�ோக்கப் புழக்கக ்கணபிப்பபின் ர்ோ்டர்பபில ரபோதுமோன்ோ்க 
இலல் எனச் ர்சோ்லன ்கோடடினோல, உதர்்ச இழப்பு்களின் ரமோத் ர்ோல்க ்ோபம் அல்து நட்டத்ில 
அங்ீக்கரிக்கப்படும்.

31 டி்சம்பர் 2020 நி்வ�ப்படி, ரமோத் ர்ோழிலநுடபக ்கோப்புறு்ி ்கோப்புநி்ி்கள மற்றும் இ்� ரபோறுப்பு்களின் 
ம்ிப்பு யூர�ோ 241 பபில்ியன்.

31 டி்சம்பர் 2020 இல ரமற்ர்கோளளப்பட்ட ர்சோ்லனயபில இருப்புக்கலள எடுததுச் ர்சலலும் அளவு ரபோதுமோனது 
என்பல் உறு்ிப்படுத்ியது.

ர்சமிப்பு வணபி்கத்ிற்்கோன ரபோறுப்பு ரபோதுமோன ர்சோ்லனலய ர்சயலபடுததுவது ஒரு முக்கிய ்ணபிகல்க 
வபிஷயமோ்க நோங்கள ்கரு்ிரனோம், ஏரனனில இது BNP Paribas ககு குைிப்பபிட்ட ர்சயலபோடடு மோ்ிரி்கள, மோ்ட்ிங 
வபிருப்பங்கள மற்றும் உத்�வோ்ங்கலள அடிப்பல்டயோ்கக ர்கோண்்டது மற்றும் ்சி் முக்கிய அனுமோனங்கலளத 
த்ீர்மோனிக்க நிர்வோ்கம் த்ீர்ப்லப வழங்க ரவண்டும் (எ.்கோ., ்ளளுபடி வ த்ீ ம், ர்சோததுக்கள மீ்ோன வருமோனம், 

்ச�ணல்ட்ல வ த்ீ ம் அல்து ்கட்டணம்). ம்ிப்பபீடு்களுக்கோன இந் ர்சோ்லனயபின் உணர்்ிைன், குலைந் 
வபி்கி்ங்கள ்கோ�ணமோ்க ்க்டந் ஆண்டு்களில குைிப்போ்க அ்ி்கமோ்க இருந்து, இது ர்கோவபிட -19 ரநருக்கடியோல 
வ்ியுறுத்ப்படு்கிைது, இது பஙகு ம்ிப்பபில வலுவோன நில்யற்ை ்ன்லமலய உருவோக்கி வபி்கி்ங்கலள 
குலைக்க பங்களித்து.

இநத இ்டருககு எங்ள் தைிகண் எவவொறு தரீ்வு ்ண்்டது

மோ்ிரி எடுததுக்கோடல்ட  அடிப்பல்டயோ்கக ர்கோண்டு, ்கணக்ீகடடில பயன்படுத்ப்பட்ட நி்க� எ்ிர்்கோ் ர�ோக்கப் 
புழக்கத ர்ோல்கலயப் பரி்ீச்ிதர்ோம், குைிப்போ்க பபின்வருவனவற்ைின்மூ்ம்:

 மோ்டல ்யோரிககும் ந்டவடிகல்கயபின் ஆ�ம்பக ்கட்டமோ்கப் பயன்படுத்ப்பட்ட ர்சோததுப் படடியல்கள, 
ஒப்பந்ங்கள ஆ்கியவற்ைின் ்�வு்களின் ர்சலலுபடித்ன்லமலயப் பரி்ீச்ிதர்ோம்;

 புளளிவபிவ�க ்கணபிப்பு மோ்டல்களில ர்சயயப்பட்ட முக்கிய மோற்ைங்கலள அல்டயோளம் ்கண்டு, இந் 
மோற்ைங்களின் அவ்சியதல்ப் பரி்ீச்ிதது, ர்சோ்லனயபின் முடிவபில அவற்ைின் ் ோக்கதல்ப் புரிநதுர்கோளளு்ல;

 BNP Paribas ்யோரித் பகுப்போயவு்கலளப் பயன்படுத்ி 2019ககும் 2020ககும் இல்டயபி்ோன மோ்டல 
முடிவு்களிலுளள ரவறுபோடு்கலள ஆ�ோயநர்ோம். ஆ்க முக்கியமோன ரவறுபோடு்கலளப் படடியல மோற்ைங்கள, 
ஊ்கங்கள அல்து மோ்டல்கள நியோயப்படுத்ியல் நோங்கள உறு்ி ர்சயர்ோம்;

 BNP Paribas நி்கழத்ிய உணர்்ிைன் பகுப்போயவு்களின் முடிவு்கலள ஆ�ோயவது, குைிப்போ்க ர்கோவபிட -19 
ரநருக்கடியபின் ர்ோ்டக்கத்ி்ிருநது ்சநல் வபி்கி்ங்களு்டன் ர்ோ்டர்புல்டய வபி்கி் அனுமோனங்கள மற்றும் 
அவற்ைின் நில்த்ன்லம.

கூடு்்ோ்க, ்கோப்பபீடடு ரபோறுப்பு்கள ர்ோ்டர்போ்க நி்ிநில் அைிகல்க்களுக்கோன குைிப்பு்களில உளள 
ரவளிப்போடு்கலள நோங்கள ஆ�ோயநர்ோம்.
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குறகிப்பிட்ட சரி்பொர்பபு்ள்

்சட்டப்படியும் ஒழுஙகுமுலை நிபந்லன்களின்படியும் பபி�ோன்்சில ந்டப்பபிலுளள நிபுணததுவ ்�ங்களின்படியும், 
இயககுநர்்கள ்சலபயபின் நிர்வோ்க அைிகல்கயபில பல்டக்கப்படடுளள குழுமம் ்சோர்ந் வபிவ�ங்கலளயும் நோங்கள 
்சரிபோர்தர்ோம்.

இந் அைிகல்கயபின் நியோயமோன பற்ைியும் ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ி அைிகல்க்களு்டன் ஒத்ிருப்பது பற்ைியும் 
நோங்கள ர்ரிவபிப்ப்ற்்கோ்க எந்ரவோரு வபிவ்கோ�மும் இலல்.

பபிர�ஞ்சு வணபி்கக குைியபீடடின் L.225-102-1 பகு்ியபில குைிப்பபிடடுளளபடி ர்லவப்படும் ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட 
நி்ியபில்ோ் ் ்கவல அைிகல்க நிர்வோ்க அைிகல்கயபில உளள்டககுவ்ோ்க உறு்ியளிக்கிரைோம். ஆயபினும், பபிர�ஞ்சு 
வணபி்கக குைியபீடு L.823-10 பகு்ியபில குைிப்பபிடடுளளபடி, சுரயச்ல்சயோன மூன்ைோம் ்�ப்பபினரின் அைிகல்கககு 
உடப்டவபிருககும் அந் அைிகல்கயபில ்�ப்படடுளள வபிவ�ங்கள ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ி அைிகல்க்களின் 
நியோயமோ்கப் பல்டக்கப்படடிருப்பல்யும் ஒத்ிருப்பல்யும் நோங்கள ்சரிபோர்க்கவபிலல்.

சட்ட �றறும ஒழுஙகுமுணற யதணவ்ளுககு இைங் ்பிற சரி்பொர்பபு்ள் �றறும 
த்வல்்ள்

ஆண்டு நகிதகி அறகிகண்யில் யசர்க்ப்பட்ட ஒருங்கிணைநத நகிதகிநகிணை அறகிகண்்ளின் வழங்ல்

AMF இன் ரபோது ஒழுஙகுமுலை்களின் 222-3 வது ்சட்டப்பபிரிவபின் மூன்ைோம் பத்ிககு இணங்க, 
நிறுவனத்ின் நிர்வோ்கம் 17 டி்சம்பர் 2018 இன் ஐர�ோப்பபிய பபி�்ிநி்ிததுவ ஒழுஙகுமுலை எண் 2019/815 
ஆல வல�யறுக்கப்படடுளளபடி, 1 ஜனவரி 2021 அல்து அ்ற்குப் பபிைகு ர்ோ்டஙகும் அைிகல்க அளிககும் 
்கோ்ங்களுககு ஒற்லை மின்னணு அைிகல்கயபி்டல வடிவலமப்பபின் பயன்போடடிலன ஒத்ிலவப்ப்ற்்கோன ் னது 
முடிலவ எங்களுககுத ர்ரிவபித்து. அ்ன்படி, இந் வடிவதது்டன் பபிர�ஞ்சு நோணய மற்றும் நி்ிக குைியபீடடின் 2 
(ர்கோட ரமோன்ர்டர் மற்றும் லபனோன்்சியர்) ்சட்டப்பபிரிவு L.451- 1- இன் பத்ியபில குைிப்பபி்டப்படடுளள வரு்டோந்ி� 
நி்ி அைிகல்கயபில ர்சர்க்கப்பட்ட ஒருங்கிலணந் நி்ிநில் அைிகல்க்களின் வபிளக்கத்ின் இணக்கம் குைித் 
முடிலவ இந் அைிகல்கயபில ர்கோண்டிருக்கவபிலல்.
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இதர சட்ட, ஒழுஙகு விதகிமுணற்ள் குறகித்த அறகிகண்

சட்டபபூர்வ தைிகண்யொளரின் நகிய�னம 

நோன் Deloitte and Associates-்கோ்க 23 ரம 2006 அன்றும் PricewaterhouseCoopers Audit-்கோ்க 26 ரம 1994 அன்றும் 
Mazars-்கோ்க 23 ரம 2000 அன்றும் ந்டத்ப்பட்ட ஆண்டுப் ரபோதுக கூட்டத்ில BNP Paribas SA-ன்  ்சட்டப்பூர்வ 
்ணபிகல்கயோள�ோ்க நியமிக்கப்படர்டோம்.

31 டி்சம்பர் 2020 இல, Deloitte & Associés, PricewaterhouseCoopers Audit மற்றும் Mazars முலைரய ப்ிலனந்ோம், 
இருபதர்ழோம் மற்றும் இருபத்ிரயோ�ோம் ஆண்டு ்ங்கள ஈடுபோடடில இருந்ன. 

நகிர்வொ்த்தகினரின் �றறும ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகி அறகிகண்்ளின் ஆளுண� 
ச்பொருட ்பொதகிக்ப்பட்டவர்்ளின் ச்பொறுபபு்ள்

ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ி அைிகல்க்கள ஐர�ோப்பபிய ஒன்ைியம் ்கல்டபபிடிககும் அலனதது்்க நி்ித ்ோக்கல 
்�ங்களுககு ஏற்ப உண்லமயோன, நியோயமோன ்கருதல் ரவளியபிடும் வல்கயபில ்யோரிக்கப்படுவதும், ரமோ்சடி 
அல்து பபிலழயோல ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ி அைிகல்க்களில எந்வபி் வபிவ�ப் பபிலழயும் இல்ோமல 
்யோரிக்கப்படுவ்ற்குத ர்லவயோன நிர்வோ்கம் த்ீர்மோனிககும் உள ்கடடுப்போடு்கலள அம்ோககுவதும் 
நிர்வோ்கத்ினரின் ரபோறுப்போகும்.

ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ி அைிகல்க்கலள ்யோரிப்ப்ில ர்ோ்டர்நது ர்சயலப்டத்க்க நிறுவனமோ்கத 
ர்ோ்ட�ககூடிய ஆற்ைல் ம்ிப்பபிடடு, ரபோருத்மோயபின், இது ர்ோ்டர்போன வபிவ�ங்கலள ரவளியபிடுவதும், 
ர்ோ்டர்நது ர்சயலப்டத்க்க நிறுவனத்ிற்்கோன ்கணக்கியல அடிப்பல்டலயப் பயன்படுததுவதும் நிர்வோ்கத்ின் 
ரபோறுப்பு. நிறுவனம் ்கல்க்கப்படும் அல்து ர்சயலபோடு நிறுத்ப்படும் என எ்ிர்போர்க்கப்படும் சூழநில்்கள 
மடடுரம இ்ற்கு வபி்ிவபி்ககு.

நி்ித ்ோக்கல முலைலயயும் உள ்கடடுப்போடு, இ்டர் நிர்வோ்க முலை்களின் பயலனயும், ரபோருத்மோன 
சூழநில்்களில, ்கணக்கியல மற்றும் நி்ித ் ோக்கல முலை்கள ்சோர்ந் ஏர்னும் உள ் ணபிகல்க முலை்கலளயும 
்கண்்கோணபிப்பது நி்ி அைிகல்க்களின் குழுவபின் ரபோறுப்பு. 

ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ி அைிகல்க்கலள இயககுநர் ்சலப அங்ீக்கரித்து.

ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகி அறகிகண்்ளின் தைிகண்யில் சட்டபபூர்வ 
தைிகண்யொளர்்ள் ச்பொறுபபு்ள் யநொக்மும தைிகண் அணுகுமுணறயும

ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ி அைிகல்க்கள குைிதது அைிகல்க ரவளியபிடுவது எங்கள ரபோறுப்பு, ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட 
நி்ி அைிகல்க்களில வபிவ�ப் பபிலழ்கள இல்ோ்ிருக்கிை்ோ என்ப்ற்கு நியோயமோன உறு்ி ரபறுவது எங்கள 
ரநோக்கம். நியோயமோன உறு்ி என்பது உயர் நில்யபி்ோன உறு்ியோ்க இருந்ோலும், நிபுணததுவ ்�ங்களுககு 
ஏற்ப ந்டத்ப்படும் ்ணபிகல்க, இருக்கககூடிய வபிவ�ப் பபிலழலய எப்ரபோதும் ்கண்டுபபிடிததுவபிடும் என்ப்ற்கு 
உத்�வோ்மிலல். ரமோ்சடியோல அல்து பபிலழயோல வபிவ�ப் பபிலழ்கள ஏற்ப்ட்ோம். வபிவ�ப் பபிலழ்கள ் னியோ்க 
அல்து ரமோத்மோ்க, இந் ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ி அைிகல்க்களின் அடிப்பல்டயபில பயன்போட்டோளர்்கள 
எடுககும் ரபோருளியல த்ீர்மோனங்கலள போ்ிக்கககூடும் என் நியோயமோன முலையபில எ்ிர்போர்க்கப்பட்டோல, 
அலவ முக்கியமோனலவயோ்கக ்கரு்ப்படும்.

பபிர�ஞ்சு வணபி்கக குைியபீடடின் L.823-10-1 பகு்ியபில குைிப்பபிடடுளளபடி, நிறுவன நிர்வோ்கத்ின் வோழுலம அல்து 
்�ம் குைித் உத்�வோ்ம் எங்கள ்ணபிகல்கயபில உளள்டங்கவபிலல்.

பபி�ோன்்சில ந்டப்பபிலுளள நிபுணததுவ ்�ங்களின்படி ந்டத்ப்பட்ட ்ணபிகல்கயபின் ஒரு பகு்ியோ்க, ்சட்டப்பூர்வ 
்ணபிகல்கயோளர்்களின் ்ணபிகல்க முழுவதும் நிபுணததுவ ம்ிப்பபீடல்ட பயன்படுத்ினோர்்கள. 



15

ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகி நகிணை அறகிகண்்ள் 
– 31 டிசம்பர் 2020ல் முடிவுறற ஆண்டுககுரியது

அர்ோடு அவர்்கள:

 ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ி அைிகல்களில ரமோ்சடி பபிலழயோல வபிவ�ப் பபிலழ்கள ரந�ககூடிய அபோயதல் 
அல்டயோளம் ்கண்டு, ம்ிப்பபிடடு, இந் இ்டர்்களுககு ரபோருத்மோன ்ணபிகல்கமுலை்கலள ரமற்ர்கோண்டு, 
்ங்கள ்கருததுககு அடிப்பல்ட வழஙகுவ்ற்்கோனப் ரபோதுமோன, ரபோருத்மோன ் ணபிகல்க ஆ்ோ�ங்கலளப் ரபை 
ரவண்டும். பபிலழயோல ரநரும் வபிவ�ப்பபிலழலயவபி்ட ரமோ்சடியோல ரந�ம் வபிவ�ப் பபிலழலய அல்டயோளம் 
்கோணோ்ிருக்ககூடிய அபோயம் அ்ி்கம். ஏரனனில, ரமோ்சடியபில கூடடுச்்ச்ி, ஏமோற்று ரவண்டுரமன்ரை 
ர்சயயப்பட்ட வபிடுபோடு்கள, பபிைழகூற்று அல்து உள ்கடடுப்போடு மீைல ஆ்கியலவ இருக்கககூடும்;

 சூழநி்ல்ககுப் ரபோருத்மோன ்ணபிகல்க நல்டமுலை்கலள வடிவலமக்க ்ணபிகல்கககுத ர்லவயோன உள 
்கடடுப்போடல்டப் பற்ைிய புரிநதுணர்லவப் ரபை ரவண்டும். உள ்கடடுப்போடடின் ர்சயல்ிைன் பற்ைி ்கருதது 
ர்ரிவபிப்பது இ்ன் ரநோக்கமல்.

 பயன்படுத்ப்பட்டக ்கணக்கியல ர்கோளல்க்களின் ரபோருத்தல்யும், நிர்வோ்கம் ர்சயது ்கணக்கியல 
உதர்்சங்கள மற்றும் ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ி அைிகல்க்களின் குைிப்பு்களிலுளள அது ர்ோ்டர்போன 
ரவளிப்போடு்கள ஆ்கியவற்ைின் நியோயதல்யும் பரி்ீச்ிக்க ரவண்டும்;

 ர்ோ்டர்நது ர்சயலப்டககூடிய ்கணக்கியல அடிப்பல்டயபில நிர்வோ்கம் பயன்படுத்ியது ரபோருத்மோனது 
என்பது பற்ைி த்ீர்மோனிக்க ரவண்டும். அர்ோடு, ரபைப்பட்ட ்ணபிகல்க ஆ்ோ�த்ின்  அடிப்பல்டயபில,  
நிறுவனம் ர்ோ்டர்ந் ர்சயலப்டககூடிய நிறுவனமோ்க ர்ோ்ட�ககூடிய ஆற்ைல குைித் குைிப்பபி்டத்க்க  
ஐயம் ஏற்படுத்ககூடிய நி்கழவு்கள அல்து சூழநில்்கள ர்ோ்டர்போன வபிவ� நிச்்சயமின்லம இருக்கிை்ோ 
என்பல் த்ீர்மோனிக்கரவண்டும்.  ்ணபிகல்கயோளர் அைிகல்கயபின் ர்்ிவல� ரபைப்பட்ட ்ணபிகல்க 
ஆ்ோ�ங்களின் அடிப்பல்டயபில இந் பரி்ீச்லன ர்சயயப்ப்டரவண்டும்,   ஆயபினும், எ்ிர்்கோ் நி்கழவு்கள 
அல்து சூழநில்்களின் ்கோ�ணமோ்க நிறுவனம் ர்ோ்டர்நது ர்சயலப்டககூடிய ஆற்ைல்  இழக்கககூடும்.   
வபிவ� நிச்்சயமின்லம இருப்ப்ோ்க ்சட்டபூர்வ ் ணபிகல்கயோளர்்கள ் தீர்மோனித்ோல,  ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ி 
அைிகல்கயபில இ்டம்ரபற்றுளள அது ர்ோ்டர்போன ரவளிப்போடு்கள குைிதது ்ணபிகல்கயோளர் அைிகல்கயபில 
்கவனதல் ஈர்க்கரவண்டும்.  அல்து இந் ரவளிப்போடு்கள ரபோதுமோனலவயோ்க இல்ோவபிட்டோல,  
நிபந்லனககுடபட்ட ்கருதல் அல்து   ்கருதது ரபோறுப்புததுைப்லப ரவளியபி்டரவண்டும்.

 ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ி அைிகல்க்களின் ஒடடுரமோத் பல்டப்லபயும், நியோயமோ்க படும் வல்கயபில 
பரிவர்த்லன ்கலளயும் நி்கழவு்கலளயும் இந் அைிகல்க்கள  பபி�்ிநி்ிக்கிை்ோ  என்பல்யும் போர்க்க 
ரவண்டும்;

 ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ி அைிகல்க்கள குைிதது ்கருதது ர்ரிவபிக்க,  குழுமத்ின் நிறுவனங்கள அல்து 
ர்ோழில ந்டவடிகல்க்களின் நி்ி வபிவ�ங்கள குைிதது ரபோதுமோன, ரபோருத்மோன ்ணபிகல்க ஆ்ோ�ங்கள 
ரபைப்ப்டரவண்டும். ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ி அைிகல்க்களின் நிர்வோ்கத்ிற்கும், ரமற்போர்லவ, 
ர்சயலபோlடடுககும்,  அவற்ைின் ர்ோ்டர்பபில ரவளியபி்டப்படும் ்கருததுககும் ்சட்டபூர்வ ்ணபிகல்கயோளர்்கள 
ரபோறுப்போவோர்்கள.
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ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகி நகிணை அறகிகண்்ள் 
– 31 டிசம்பர் 2020ல் முடிவுறற ஆண்டுககுரியது

Paris La Défense, Neuilly-sur-Seine and Courbevoie, 2 March 2021

நகிதகி அறகிகண்்ள் குழுவுக்ொன அறகிகண் 

எங்கள ் ணபிகல்கயபின் முடிவு்களும், ் ணபிகல்கயபின் வல�யலை மற்றும் அம்ோக்கப்பட்ட ் ணபிகல்க ் ிட்டத்ின் 
வல�யலை ஆ்கியவற்ைின் வபிளக்கமும் உளள்டஙகும் அைிகல்கலய நி்ி அைிகல்க்கள குழுவபி்டம் நோங்கள 
்ோக்கல ர்சயர்ோம். ்கணக்கியல மற்றும் நி்ித ்ோக்கல நல்டமுலை்களின் ர்ோ்டர்பபில, உள ்கடடுப்போடடில 
நோங்கள அல்டயோளம் ்கண்டிருக்கககூடிய குைிப்பபி்டத்க்க குலைபோடு்கலளயும் நோங்கள ர்ரிவபித்ிருக்கிரைோம்.

நி்ி அைிகல்க்கள குழுவபி்டம் நோங்கள ்ோக்கல ர்சய் அைிகல்கயபில, எங்களின் நிபுணததுவ ம்ிப்பபீடடின்படி, 
ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ி அைிகல்க்களின் ்ணபிகல்கயபில ஆ்கக குைிப்பபி்டத்க்கலவயோ்க இருந் வபிவ�ப் 
பபிலழ இ்டர்்களும், இந் அைிகல்கயபில நோங்கள வபிளக்கமளிக்கரவண்டிய முக்கிய ்ணபிகல்க வபிவ்கோ�ங்களும் 
உளள்டங்கியபிருந்ன.

வபி்ிமுலை (EU) No 537/2014-ன் பகு்ி 6ல குைிப்பபிடடுளளபடி, குைிப்போ்க பபிர�ஞ்சு வணபி்கக குைியபீடு மற்றும் 
்சட்டபூர்வ ்ணபிகல்கயோளர்்களுக்கோன பபிர�ஞ்சு அைரநைிக குைியபீடடின் பகு்ி்கள L.822-10 மு்ல L.822-14
வல� குைிப்பபி்டப்படடுளள பபி�ோன்்சில ந்டப்பபிலுளள வபி்ிமுலை்களின் அர்த்த்ிற்கு உடபடடு எங்களின் 
சுரயச்ல்சநில்லய உறு்ிப்படுததும் பபி�்க்டனதல்யும் நி்ி அைிகல்க்கள குழுவபி்டம் நோங்கள ்ோக்கல 
ர்சய்ிருக்கிரைோம்.

 Deloitte & Associés PricewaterhouseCoopers Audit Mazars
 Laurence Dubois Patrice Morot Virginie Chauvin

்சட்டபூர்வத ்ணபிகல்கயோளர்்கள

நி்ி அைிகல்க்களின் ஒரு முக்கிய பகு்ியோன இந் குைிப்பு்களும் துலண நிறுவனங்களின் படடியலும் ஆண்டு 
அைிகல்கயபில உளளன. அ்ன் பபி�்ிலய ்சிங்கப்பூர் ்கிலளயபில ர்கடடுப்ரபை்ோம்.

்சட்ட இ்டமோற்ை ஆலண 2014/49/EU-ன்படி   அம்ோக்கப்பட்ட லவப்புதர்ோல்க உத்�வோ்த  ்ிட்டத்ில BNP 
Paribas  உறுப்பபின�ோ்க இருக்கிைது.  பபிர�ஞ்சு ்சட்டம்,  வங்கியபின் EU மற்றும் EEA  ்கிலள்களில ்சோ்ோ�ண 
ஈடில்ோ் முன்னுரிலம இல்ோ்வர்்கள மற்றும் லவத்ோர்்கள ஆ்கிரயோ�து பபிர�ஞ்ச் லவப்புதர்ோல்க 
உத்�வோ் ்ிட்டத்ின் ்ீகழ ்கு்ி ரபறும் வோயப்பு்களும் ர்ோல்க்களும் மு்ல முன்னுரிலம வழஙகு்கிைது.  
வங்கியபின் EU  அல்ோ் (அல்து  EEA  அல்ோ்)  ்கிலள்களில இருககும் லவப்புத ர்ோல்க்கள ஃப்ர�ஞ்ச் 
லவப்புதர்ோல்க உத்�வோ்த  ்ிட்டத்ில பயன் அல்டய மோட்டோர் என்ப்ோல ்ிட்டத்ோல பயன் அல்டயும் 
லவப்புதர்ோல்கலய வபி்டக  குலைவோன முன்னுரிலமரய (்ிட்டம் உத்�வோ்ம் அளிககும் ர்ோல்க வல�) 
அளிக்கப்படும். 
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