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ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகி நகிணை அறகிகண்்ள் 
– 31 டிசம்பர் 2021ல் முடிவுறற ஆண்டுககுரியது

யூர�ோ மில்ியனில 31 டிசம்பர் 2021 31 டிசம்பர் 2020

2020 டிசம்பர் 31இல் நகிைவிய இருபபுநகிணைக குறகிபபு

 347,883 308,703

 191,507 167,927
 249,808 244,878
 240,423 276,779
 8,680 15,600

 38,906 55,981
 2,558 2,209

 21,751 18,982
 814,000 809,533
 108,510 118,316
 3,005 5,477
 280,766 265,356
 5,866 6,559
 179,123 140,904
 6,528 6,396
 35,083 33,499
 3,659 3,899
 5,121 7,493
 91,267 -

 2,634,444 2,488,491

 1,244 1,594

 112,338 94,263
 293,456 288,595
 70,383 64,048
 237,397 282,608
 10,076 13,320

 165,699 147,657
 957,684 940,991
 149,723 148,303
 24,720 22,474
 1,367 6,153
 3,103 3,001
 145,399 107,846
 254,795 240,741
 10,187 9,548
 74,366 -

 2,511,937 2,371,142

 108,176 106,228
 9,488 7,067
 117,664 113,295

 222 (496)
 117,886 112,799
 4,621 4,550

 122,507 117,349

 2,634,444 2,488,491

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
வபிற்பலனககுளள ர்சோதது்கள

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
வபிற்பலனககுளள ர்சோதது்கள ்சோர்ந் ரபோறுப்பு்கள

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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 29,518 31,169
 (10,280) (11,883)
 15,037 13,304
 (4,675) (3,725)
 7,615 6,750
 164 202
 (2) 36
 4,332 4,114
 15,482 13,167
 (13,429) (11,355)

 43,762 41,779

 (16,417) (15,942)
 (10,705) (10,301)
 (2,344) (2,262)

 14,296 13,274

 (2,971) (5,395)

 11,325 7,879

 494 423
 834 1,030
 91 5

 12,744 9,337

 (3,584) (2,301)

 9,160 7,036

 720 379

 9,880 7,415

 392 348

 9,488 7,067

 7.26 5.31
 7.26 5.31

31 டிசம்பர் 2021 நகிணறவண்டநத ஆண்டுக்ொன ைொ்ப நட்டக ்ைககு

யூர�ோ மில்ியனில
31 டிசம்பர் 2021

ஆண்டிற்ொன
31 டிசம்பர் 2020

ஆண்டிற்ொன

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

சதொ்டர் ந்டவடிகண்்ளிைகிருநது வருவொய்

்சம்பளம் மற்றும் ஊழியர் அனுகூ்ச் ர்ச்வு
இ்� நல்டமுலைச் ர்ச்வு
ர்யமோனம்,  ர்சோதது, இயந்ி�ம், ்ளவோ்டம் ்க்டன் த்ீர்ப்பு மற்றும் ர்ச்ோ�ம், மற்றும் 
்கண்கூ்டற்ை ர்சோதது்கள

சதொ்டர் ந்டவடிகண்்ளிைகிருநது ச�ொத்த நண்டமுணற வரு�ொனம

இ்டர் ர்ச்வு்கள

சதொ்டர் ந்டவடிகண்்ளிைகிருநது நண்டமுணற வரு�ொனம

பஙகுமு்ல முலைப்படியோன நிறுவனங்களின் வருமோனத்ில பஙகு
ந்டப்பபில இல்ோ் ர்சோததுக்களின் நி்க� ்ோபம்
நலர்ண்ண ம்ிப்பு

சதொ்டர் ந்டவடிகண்்ளிைகிருநது வரிககு முநதகிய வரு�ொனம

நிறுவன வருமோன வரி

சதொ்டர் ந்டவடிகண்்ளிைகிருநது நகி்ர வரு�ொனம

ர்ோ்ட�ோ் ந்டவடிகல்க்களி்ிருநது நி்க� வருமோனம்

நகி்ர வரு�ொனம

்சிறுபோன்லம போத்ியல்்களுககுரிய  நி்க� வருமோனம்

்பஙகுமுதல்்ளுககுரிய நகி்ர வரு�ொனம

பஙகு ஒன்ைின் அடிப்பல்ட வருமோனம்
பஙகு ஒன்ைின் ப்டர் வருமோனம்

இயககுநர்்ள் ்ழ்ம

தணைவர்
Jean LEMIERRE

Jean-Laurent BONNAFÉ
Jacques ASCHENBROICH
Juliette BRISAC
Pierre André de CHALENDAR
Monique COHEN

Christian NOYER
Daniela SCHWARZER
Michel TILMANT
Sandrine VERRIER
Fields WICKER-MIURIN 

Wouter DE PLOEY
Hugues EPAILLARD
Rajna GIBSON-BRANDON
Marion GUILLOU
Denis KESSLER (until 18 May 2021) 
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மூைதன வி்கிதங்ள்

குழு�த்தகின் ்்டன்ததீர்பபு ஆறறைகில் �ொறறம 

குழுமத்ி்டம் ்ி்டமோன நி்ிநில் அலமப்புமுலை இருக்கிைது. CET1 வபி்கி்ம் 31 டி்சம்பர் 2021 நி்வ�ப்படி 
12.9%(1) ஆ்க இருந்து. இது 31 டி்சம்பர் 2020-உ்டன் ஒப்பபிடுல்கயபில 10 அடிப்பல்டப் புளளி்கள அ்ி்கம். இ்ற்்கோன 
வபிளக்கம்:

 50% ்ோப ஈவு வழங்ீகடடு வபி்கி்தல்க ்கணககு லவத் பபிைகு ்கோப்புநி்ியபில ர்சர்க்கப்பட்ட 2021 நி்க� 
வருமோனம் மற்றும் 2021 நோன்்கோம் ்கோ்ோண்டில 900 மில்ியன் யூர�ோவுககுப் பஙகு்கலளத ்ிரும்ப 
வோங்கிய்ோல ரநர்ந் வபிலளவு (+50 bps);

 நில்யோன வல�யலையபிலும் நோணய மோற்று வபி்கி்த்ிலும் இ்டர் ம்ிப்பபி்டப்பட்ட ர்சோதது்களின் அ்ி்கரிப்பு(2) 

(-25 bps);

 வபி்கி்த்ின் மற்ை வபிலளவு்கள, குைிப்போ்க ரபோதுச் சு்கோ்ோ� ரநருக்கடிநில் ர்ோ்டர்போன ்கடடுப்போடடுத 
்ிருத்ங்கள குலை்ல(3) (-15 bps).

குழுமத்ின் CET1 வபி்கி்ம், ஐர�ோக்கிய மத்ிய வங்கி அைிவபித் ர்லவ்கலளவபி்டக குைிப்பபி்டத்க்க அளவு 
அ்ி்கமோ்க, 31 டி்சம்பர் 2021-ல 9.23% ஆ்கவும் (அட்டவலண 20: ஒடடுரமோத் மூ்்னத ர்லவ்கள போர்க்கவும்) 
1 மோர்ச் 2022-ல 9.27% ஆ்கவும் இருந்து. 

வளர்ச்்சி, ர்ோழிலநுடபம், நதீடித் நில்த்ன்லம 2025 எனும் ர்ோழில ரமம்போடடுத ் ிட்டத்ின் ஒரு பகு்ியோ்க, 
2025-ல இ்டர் ம்ிப்பபி்டப்பட்ட ்ச�ோ்சரி ர்சோதது்களில 8% ஆ்க இருககும் எனக குழுமத்ோல ்கணபிக்கப்படும் ரபஸல 
III (CRR 3) இறு்ி வபி்கி்த்ின் ர்ோ்டர்பபி்ோன ்கடடுப்போடு்களின் முழு வபிலளலவயும் ஏற்்க CET1 வபி்கி்தல்க 
குழுமம் ்சோர்ந்ிருக்கிைது. ்ற்ரபோல்ய ்கடடுப்போடடு வபி்ிமுலையபின்படி 2024-ல 12.9% CET1 வபி்கி்தல்யும் 
(CRR 2), இறு்ி ரபஸல III ்கடடுப்போடடு வபி்ிமுலையபின்படி 2025-ல 12.0% CET1 வபி்கி்தல்யும் (CRR 3) அல்டவது 
குழுமத்ின் இ்ககு. இது, இ்டர் ம்ிப்பபி்டப்பட்ட ர்சோதது்களில சுமோர் 3% ்ச�ோ்சரி வரு்டோந்� வளர்ச்்சிலயக 
்கணக்கில ர்கோண்டுளளது. 

18 டி்சம்பர் 2021-ல, BNP Paribas மற்றும் BMO Financial குழுமம் ஆ்கியன, அரமரிக்கோவபில உளள அ்ன் வர்த்்க 
மற்றும் ்னிப்பட்ட வங்கி ந்டவடிகல்க்களின் 100% வபிற்பலனக்கோன ஒப்பந்த்ில ல்கரயழுத்ிட்டன. 
BancWest Holding Inc குழுமத்ோல நிர்வ்கிக்கப்படும் இந்த ர்ோழில, 16.3 பபில்ியன் அரமரிக்க ்டோ்ர் 
வபில்யபில, ர�ோக்கப் பணத்ிற்கு வபிற்்கப்பட்டது (அத்ியோயம் 3.6 ்கண்ரணோட்டம் போர்க்கவும்). இந்ப் 
பரிவர்த்லன, ்சம்பந்ப்பட்ட ்கடடுப்போடடு மற்றும் நம்பபிகல்க வபிர�ோ்த்ிற்கு எ்ி�ோன அலமப்பு்களின் 
அங்ீக்கோ�ம் உளளிட்ட வழக்கமோன முன் நிபந்லன்களுககு உடபடடு, 2022-ல முலையோ்க நிலைவல்டயும் 
என எ்ிர்போர்க்கப்படு்கிைது. இந்ப் பரிவர்த்லனயு்டன் ர்ோ்டர்புளள பஙகு ஒன்ைின் நி்க� வருமோனத்ின் 
வபிலளவு்கள நடுநில்ப்படுத்ப்படுவ்ற்குள, இந்ப் பரிவர்த்லனயோல குழுமத்ின் CET1 வபி்கி்ம் +170 bps(4) 
ஆ்க இருககுரமன்று எ்ிர்போர்க்கப்படு்கிைது.

முக்கிய ்டடுப்பொடடு வி்கிதங்ள் 

்ீகழக்கோணும் மூ்்ன வபி்கி்த ்�வு்கள, IFRS 9 (வபி்ிமுலை (EU) எண் 2017/2395 மற்றும் வபி்ிமுலை (EU) எண் 
2020/873 ஆ்கியவற்ைின் பபிரிவு 473a) அைிமு்கம் ர்ோ்டர்போன இல்டக்கோ் ஒதுக்ீகடு்கலளக ்கணக்கில ர்கோள்கிைது. 
்கடடுப்போடடு மூ்்னம், ்கடடுப்போடடு வபி்கி்ங்கள ஆ்கியவற்றுக்கோன இந் இல்டக்கோ் ந்டவடிகல்க்களின் 
வபிலளவு்கள, பபிரிவு 5.2 மூ்்ன நிர்வோ்கம் மற்றும் மூ்்ன வளம் ் ல்ப்பபின்்ீகழ ்கடடுப்போடடு மூ்்னத்ின்்ீகழ 
பல்டக்கப்படடுளளன. (அட்டவலண 16 IFRS9-FL போர்க்கவும்).

ஒழுஙகுமுணற வி்கிதங்ள்

(1) CRD 4; IFRS 9 இல்டக்கோ் ஒதுக்ீகடு்கள உடப்ட.

(2) முன்வடிவங்களிலும் ்கடடுப்போடடு வபி்ிமுலை்களிலும் அண்லமயபில ர்சயயப்பட்ட மோற்ைங்கள உடப்ட.

(3) IFRS 9 இல்டக்கோ் ஏற்போடு்கள மற்றும் PVA கூடடுக ்கோ�ணபி (-10 bps).

(4) பஙகுமு்ல, இ்டர் ம்ிப்பபி்டப்பட்ட ர்சோதது்கள மற்றும் 18 டி்சம்பர் 2021 அன்று ந்டப்புககு வந் வபிற்பலன ர்்ி ஆ்கியவற்ைின் அடிப்பல்டயபி்ோன 
உதர்்சக ்கணபிப்பு.
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மூைதன வி்கிதங்ள்

 185,870 167,390
 713,671 695,523

 26.04% 24.07%

 2,442,524 1,998,414

 7.61% 8.38%

யூர�ோ மில்ியனில 31 டிசம்பர் 2021 31 டிசம்பர் 2020

ரமோத் மூ்்னம் மற்றும் இ்� TLAC ்கு்ிரபறும் ரபோறுப்பு்கள

இ்டர் ம்ிப்பபீடடுச் ர்சோதது்கள

TLAC வி்கிதம (இ்டர்-�தகிப்பி்டப்பட்ட சசொத்துக்ளின் சதவ தீதத்தகில்)

ஆக்கப்பயன் வபி்கி்ம் ரமோத் ரவளிப்போடு அளவ தீடு

TLAC வி்கிதம (ஆக்ப்பயன் வி்கிதம ச�ொத்த சவளிப்பொடு அளவ தீடடின் சதவ தீதத்தகில்)

TLAC வி்கிதம

31 டி்சம்பர் 2021 நி்வ�ப்படி, குழுமத்ின் TLAC வபி்கி்ம், இ்டர் ம்ிப்பபி்டப்பட்ட ர்சோதது்களில 2.5% வ�ம்பு 
வல�யபி்ோன ் கு்ிரபறும் மு்ிர்ந் முன்னுரிலம ்க்டலனப் பயன்படுத்ோமல, இ்டர் ம்ிப்பபி்டப்பட்ட ர்சோதது்களில 
26.04% ஆ்க இருந்து. பயன்போட்டோற்ைல வபி்கி் ரநோக்கத்ிற்்கோ்கக ்கணக்கி்டப்பட்ட பயன்போட்டோற்ைல 
ரவளிப்போடு்களில இது 7.61%. நிலனவுககுைிப்பு உளள்டக்கம்: 31 டி்சம்பர் 2020 மற்றும் 31 மோர்ச் 2021 நி்வ�ப்படி, 
TLAC வபி்கி்ங்கள, யூர�ோ்சிஸ்டம் மத்ிய வங்கி்களில உளள லவப்பு்களுக்கோன ் ற்்கோ்ி்க வபி்க்கின் வபிலளலவக 
்கணக்கில ர்கோள்கின்ைன. 

31 டி்சம்பர் 2021 நி்வ�ப்படி, குழுமத்ின் TLAC வபி்கி்ம், இ்டர் ம்ிப்பபி்டப்பட்ட ர்சோதது்களின் அடிப்பல்டயபிலும் 
(20.03%) பயன்போட்டோற்ைல ரவளிப்போடு்களின் அடிப்பல்டயபிலும் (6%) ர்லவப்படுவல்வபி்ட அ்ி்கமோ்க இருந்து. 
1 ஜனவரி 2022 ர்்ியபி்ிருநது ர்லவப்படுவல்வபி்டவும் இது அ்ி்கமோ்க இருந்து (இ்டர் ம்ிப்பபி்டப்பட்ட 
ர்சோதது்களின் அடிப்பல்டயபிலும் பயன்போட்டோற்ைல ரவளிப்போடு்களின் அடிப்பல்டயபிலும் முலைரய 22.03% 
மற்றும் 6.75%). 

இந் வபி்கி்ங்களின் பரிணோமம், குழுமத்ோல சூழநில்கர்கற்பத ர்ோ்டர்நது ர்சயலப்டககூடிய ஆற்ைல்யும் 
அ்ன் இருப்புநில்க குைிப்பபின் உயர் ்�தல்யும் ரவளிப்படுதது்கின்ைன.  

 91,976 88,767
 100,255 98,806
 117,256 113,830

 713,671 695,523

 12.89% 12.76%
 14.05% 14.21%
 16.43% 16.37%

யூர�ோ மில்ியனில 31 டிசம்பர் 2021 31 டிசம்பர் 2020

மூைதன வி்கிதங்ள்

ச்பொது ்பஙகுமுதல் ்படி 1 (CET1)  மூைதனம

்படி 1 மூைதனம

ச�ொத்த மூைதனம

இ்டர் �தகிப்பபீடடு சசொத்துக்ள்

மூைதன வி்கிதங்ள் (இ்டர் �தகிப்பி்டப்பட்ட சசொத்து்ளின் விழுக்ொ்டொ்)

ச்பொது ்பஙகுமுதல் ்பிரிவு 1 வி்கிதம

்பிரிவு 1 வி்கிதம

ச�ொத்த மூைதன வி்கிதம
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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 சட்டபபூர்வ
தைிகண்யொளர்்ள் அறகிகண்

31 டி்சம்பர் 2021 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 2021ல 
முடிவுற்ை ஆண்டுககுரிய BNP Paribas SA-ன் ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ிஅைிகல்க்கலள நோங்கள ்ணபிகல்க 
ர்சய்ிருக்கிரைோம்.

எங்கள ்கருததுப்படி, ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ி அைிகல்க்கள 31 டி்சம்பர் 2021ல 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 2021 மு்ல எங்கள அைிகல்கயபின் ர்்ி வல� எங்களுககுப் ரபோருந்ிய சுரயச்ல்சநில் 
வபி்ிமுலை்களின்படி நோங்கள ்ணபிகல்கலய ந்டத்ிரனோம். குைிப்போ்க, (EU) No 537/2014  வபி்ிமுலையபின் பகு்ி 
5(1) அல்து ்சட்டப்பூர்வ ்ணபிகல்கயோளருக்கோன பபிர�ஞ்சு அைரநைிக குைியபீடு (Code de déontologie) ்ல்ட 
ர்சயயும் ரவரைந் ்ணபிகல்க அல்து ர்சலவ்கலளயும் நோங்கள வழங்கவபிலல்.

வைகியுறுத்தப்படும விவ்ொரம

எங்கள முடிலவ வல�யறுக்கோமல, 31 டி்சம்பர் 2021 நி்வபிய ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ி அைிகல்க்களின் 
குைிப்பு 1.j-ன் <<ஊழியர் அனுகூ்ங்கள>> பத்ிலய உங்கள ்கவனத்ிற்குக ர்கோண்டு வரு்கிரைோம். இந்ப் பத்ி, 
பணபி ஓயவுககுப் பபிந்ிய குைிப்பபிட்ட அனுகூ்த ்ிட்டங்களின் ர்ோ்டர்பபில அங்ீக்கரிக்கப்படும் ்க்டப்போடு்கள 
குைித் IFRIC த்ீர்மோனத்ின் ர்சயலபோடல்ட வபிவரிக்கிைது.
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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 அளவ தீடும (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, 7.d போர்க்கவும்)

இ்டரின் விளக்ம

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

ர்கோவபிட-19 ரபருநர்ோற்று ர்ோ்டர்நது ர்கோண்டிருந்ோலும், அலனதது்்கப் ரபோருளியல 2021-ல வலுவோன 
மீட்சி அல்டந்து. ஆயபினும், இந் மீட்சியபின் அளவபிலும் நதீடித் நில்த்ன்லமயபிலும், குைிப்போ்கக குைிப்பபிட்ட 
ரபோருளியல துலை்களில, நிச்்சயமின்லம நதீடிக்கிைது.

ர்கோவபிட-19 ரநருக்கடிநில் உருவோக்கிய எ்ிர்போ�ோ் சூழநில்யோல அ்ி்களவு நிச்்சயமின்லம ர்ோ்டர்நது 
நதீடிததுவரும் இந்ச் சூழ்ில, வோடிகல்கயோளர் ்க்டன் படடியல்களின் எ்ிர்போர்க்கப்படும் ்க்டன் இழப்பு்கலள 
அளவபிடுவ்ற்கு BPN Paribas குழுமம் குைிப்பபி்டத்க்க ம்ிப்போயலவப் பயன்படுத்ி, ்கணககு ஊ்கங்கலளக 
்கவனத்ில ர்கோளளரவண்டும், குைிப்போ்கப் பபின்வருபவற்றுக்கோ்க:

 நில் 1, நில் 2 அல்து நில் 3ல நிலுலவயபிலுளளவற்லைப் பகுப்ப்ற்்கோ்க, புவபியபியல வட்டோ�ம் 
மற்றும் ரநருக்கடிநில்யோல இன்னமும் போ்ிக்கப்பட்ட ர்ோழிலதுலை்களின் ஆ்கியவற்ைின் அடிப்பல்டயபில, 
்க்டன் இ்டரின் குைிப்பபி்டத்க்க பபின்னல்டலவ ஆ�ோய்ல;

 பபின்னல்டலவ அங்ீக்கரிப்ப்ற்கும் எ்ிர்போர்க்கப்படும் இழப்பு்கலள அளவபிடுவ்ற்குமோன நிபந்லன்களில 
ஒருங்கிலணக்கப்படடுளள ப�ந் ரபோருளியல முன்னுல�்கலளயும் துலை்சோர்ந் ்கணபிப்பு்கலளயும் 
்யோரித்ல;

 ரவவரவறு ்கட்டங்களின் அடிப்பல்டயபில எ்ிர்போர்க்கப்படும் இழப்பு்களின் ர்ோல்கலயக ்கணபித்ல மற்றும் 
இல்டப்பட்டக்கோ்ப் ரபோருளியல வளர்ச்்சி ்கண்ரணோட்டதல்க ்கவனத்ில ர்கோளளு்ல.

31 டி்சம்பர் 2021 நி்வ�ப்படி, ்க்டன் இ்டருககு இ்க்கோன வோடிகல்கயோளர்்களி்டமிருநது வ�ரவண்டிய ரமோத் 
எஞ்்சிய ்க்டன்ர்ோல்க யூர�ோ 884 பபில்ியன், இ்ன் ர்ச்ோ�ம் யூர�ோ 20 பபில்ியன் (இ்ில யூர�ோ 51 பபில்ியன் 
மற்றும் யூர�ோ 0.5 பபில்ியன் BancWest ர்ோ்டர்போனது).

நிர்வோ்கம் ம்ிப்பபீடும் உதர்்சக்கணபிப்பு்களும், குைிப்போ்கப் ரபருநர்ோற்று்டன் ர்ோ்டர்புல்டய நிச்்சயமின்லம 
மற்றும் அ்னோல மோற்றுத்�ப்பபினர் ்க்டலனத ்ிருப்பபிக ர்கோடுக்கோமல ரபோ்கககூடிய அளவபின் வபிலளவு்கள 
ஆ்கியவற்றுககு மத்ியபில, ர்சயயரவண்டும் என்ப்ோல, ்க்டன் இ்டரின் ம்ிப்பபீடல்டயும் ர்ச்ோ� இழப்பு்களின் 
்கணக்ீகடல்டயும் முக்கிய ்ணபிகல்க வபிவ்கோ�மோ்கக ்கருது்கிரைோம்.
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இநத இ்டருககு எங்ள் தைிகண் எவவொறு ததீர்வு ்ண்்டது

அைிகல்க ் ்கவ்ளிப்பு ர்்ியபில நி்வபிய ஆ்கக குைிப்பபி்டத்க்க நிலுலவ்களில மற்றும்/அல்து வோடிகல்கயோளர் 
்க்டன் படடியல்களிலும், இ்டர்்களின் மோற்ைங்களோல ஆ்க அ்ி்கமோ்கப் போ்ிக்கப்பட்ட ரபோருளியல துலை்களில 
அல்து புவபியபியல வட்டோ�ங்களில ர்சயலபடும் நிறுவனங்களுககு வழங்கப்பட்ட ்க்டன்்களிலும் எங்கள பணபி 
்கவனம் ர்சலுத்ியது.

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:

 நிலுலவயபிலுளளலவ நில்ப்படியோன பகுப்பு: ்க்டன் இ்டரில ரநர்ந் குைிப்பபி்டத்க்க பபின்னல்டலவ, குைிப்போ்க 
நிறுவன மோற்றுத்�ப்பு்களின் ம்ிப்பபீடடில, அளவபிடுவ்ற்குப் பலரவறு ர்ோழிலபபிரிவு்கள பயன்படுத்ககூடிய 
குைியபீடு்கலளக ்கணபிககும்ரபோது இ்டர்்களில ரநர்ந் மோற்ைங்கள ்கணக்கில ர்கோளளப்பட்ட்ோ என்பல் 
நோங்கள பரி்ீச்ிதர்ோம். ர்கோவபிட-19 ரநருக்கடிநில்யோல இன்னமும் போ்ிக்கப்படடுளள துலை்களில முக்கிய 
்கவனம் ர்சலுத்ிரனோம்.

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

 - எங்களது ்க்டன் இ்டர் வலலுநர்்களின் உ்வபியு்டன், BNP Paribas முன்வடிவங்கலள சுரயச்ல்சயோ்க ம்ிப்பபிடும் 
உளளியக்கதல் அடிப்பல்டயோ்கக ர்கோண்டு, பலரவறு ர்ோழில்களுககு BNP Paribas பயன்படுத்ிய ப�ந் 
ரபோருளியல மற்றும் துலை ்சோர்ந் ்கணபிப்பு்களின் ்கணக்ீகடடு முலை மற்றும் ஊ்கங்கலளயும், அந்க 
்கணபிப்பு்கள ்்கவல இயக்கத்ில முலையோ்க ஒருங்கிலணக்கப்பட்டல்யும், ்�வு ்�க ்கடடுப்போடு்களின் 
ர்சய்ோற்ைல்யும் நோங்கள பரி்ீச்லன ர்சயர்ோம்; ்கில்டத் ் ்கவல்கள, ர்கோவபிட-19 ரநருக்கடிநில்யோல 
ப்வ தீனமோன நில்யபி்ிருந் துலை்களுககு ஏற்பட்ட போ்ிப்பு்கள, உதர்்சப் ப�ந் ரபோருளியல ்கணபிப்பு்கள 
ஆ்கியவற்ைின் அடிப்பல்டயபில, ்க்டந் ஆண்டின்ரபோது முன்வடிவங்களில ர்சயயப்பட்ட ்சரியோக்கங்களின் 
மோற்ைங்களில குைிப்போ்கக ்கவனம் ர்சலுத்ிரனோம்;

 - ்கட்டம் 3-ல வல்கப்படுத்ப்பட்ட நிறுவனங்களின் எஞ்்சிய ்க்டன்்களின் ர்ச்ோ� இழப்பு்கலளப் ரபோறுத்வல�, 
்கண்்கோணபிப்பபின்்ீகழ இருககும் மோற்றுத்�ப்பு்கலள BNP Paribas முலையோன ்கோ் இல்டரவளியபில 
மறுஆயவு ர்சய்ல் நோங்கள உறு்ிப்படுத்ியர்ோடு, ர்ச்ோ�தல்க ்கணபிப்ப்ற்கு நிர்வோ்கம் பயன்படுத்ிய 
ஊ்கங்கலளயும் ்�வு்கலளயும் பரி்ீச்லன ர்சயர்ோம்.

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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ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகி நகிணை அறகிகண்்ள் 
– 31 டிசம்பர் 2021ல் 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 2021 நி்வ�ப்படி, நி்ி அம்்சங்கள ர்சோதது்களின்்ீகழ யூர�ோ 669 பபில்ியலனயும் (நில் 3 அம்்சங்களின் 
ர்ோ்டர்பபில இ்ில யூர�ோ 5.3 பபில்ியன்) ரபோறுப்பு்களின்்ீகழ யூர�ோ 641 பபில்ியலனயும் (நில் 3 அம்்சங்களின் 
ர்ோ்டர்பபில இ்ில யூர�ோ 10.3 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 ததீர்வு ்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�ோயநர்ோம்;

 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 2021ல் 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 2021 இல, நலர்ண்ணம் EUR 5.1 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. 

நோங்கள நலர்ண்ண ம்ிப்பபின் ர்ச்ோ�தல் முக்கிய ்ணபிகல்க வபிவ்கோ�மோ்கக ்கரு்ிரனோம். ஏரனனில, 
பற்றுமோனங்களின் எ்ிர்்கோ் வருமோன ஊ்கங்கலள நிர்ணயபிக்கவும், ர�ோக்கம் ஈடடும் பபிரிவு்களி்ிருநது 
மீடர்டடுக்கககூடிய ர்ோல்கலய அளவபி்டவும் நிர்வோ்கம் ம்ிப்பபீடு்கலளப் பயன்படுத் ரவண்டியபிருககும்.

இநத இ்டருககு எங்ள் தைிகண் எவவொறு ததீர்வு ்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 2021 நி்வபிய நலர்ண்ண ம்ிப்பு 
இருப்புதர்ோல்கயபின் ர்ோ்டர்பபில நோங்கள ரமற்ர்கோண்்ட பணபியபில முக்கியமோ்க இ்டம்ரபற்ைலவ:

 BNP Paribas பயன்படுத்ிய முலை்கலள ஆ�ோய்ல;

 நிர்வோ்கச் ர்சயற்குழுவபினர் அங்ீக்கரித் இல்டக்கோ்த ர்ோழில ்ிட்டங்களில இ்டம்ரபறும் எ்ிர்்கோ் 
ர�ோக்கப் புழக்கக ்கணபிப்பு்கள ஏற்புல்டய்ோ்க இருக்கிை்ோ என்பல்க கூர்நது பரி்ீச்லன ர்சய்ல (குைிப்போ்க, 
்கணபிப்பு்களும் முந்ிய ப்ோப்ன்்களும் ரபோருந்ோ் நில்யபில);

 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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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 ததீர்வு ்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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்ொபபுறுதகி நகிறுவனங்ளின் சதொழகில்நுட்பக ்ொபபு நகிதகி்ள்

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

இ்டரின் விளக்ம

ஆண்டு இறு்ியபில, BNP Paribas ்னது ்கோப்புறு்ி ந்டவடிகல்க்களுக்கோ்கப் ரபோறுப்பு வளச் ர்சோ்லனலயச் 
ர்சய்கிைது.

்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 2021 நி்வ�ப்படி, ரமோத் ர்ோழிலநுடபக ்கோப்புறு்ி ்கோப்புநி்ி்கள மற்றும் இ்� ரபோறுப்பு்களின் 
ம்ிப்பு யூர�ோ 255 பபில்ியன்.

31 டி்சம்பர் 2021 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 ததீர்வு ்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;

 ்கோப்புறு்ி முன்வடிவங்களில ர்சயயப்பட்ட முக்கிய மோற்ைங்கலள அல்டயோளம் ்கோணு்ல;

 கூைப்பட்ட மோற்ைங்களின் ரபோருத்தல் ம்ிப்பபிடு்ல மற்றும் ர்சோ்லனயபின் முடிவபில அவற்ைின் 
்ோக்கதல்ப் பற்ைிய புரி்ல்ப் ரபறு்ல;

 BNP Paribas ்யோரித் பகுப்போயவு்கலளப் பயன்படுத்ி 2020ககும் 2021ககும் 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.

அர்ோடு, ்கோப்புறு்ி ரபோறுப்பு்களின் ர்ோ்டர்பபில ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ி அைிகல்க்களின் குைிப்பு்களில 
ரவளியபி்டப்பட்ட வபிவ�ங்கலளயும் 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 குைிப்பபி்டப்படடுளளபடி ர்லவப்படும் ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட 
நி்ியல்ோ் ்்கவல அைிகல்க குழுமத்ின் நிர்வோ்க அைிகல்கயபில உளள்டஙகுவ்ோ்க உறு்ியளிக்கிரைோம். 
ஆயபினும், பபிர�ஞ்சு வணபி்கக குைியபீடு L.823-10  பகு்ியபில குைிப்பபி்டப்படடுளளபடி, 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

ஒர� ஐர�ோப்பபிய மின்னியல ் ோக்கல முலைககு ஏற்ப பல்டக்கப்பட்ட வரு்டோந்� மற்றும் ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட 
நி்ி அைிகல்க்களுக்கோன ்சட்டப்பூர்வத ்ணபிகல்கயோளர்்களின் ர்சயலமுலை்களுககுப் ரபோருநதும் நிபுணததுவத 
்�ங்கலளப் ரபோறுத்வல�, பபிர�ஞ்ச் நோணய, நி்ிக குைியபீடடின் (Code monétaire et financier) பபிரிவு L. 451-1-
2-ன் பத்ி  I-ல குைிப்பபி்டப்படடுளள வரு்டோந்� நி்ி அைிகல்கயபில உளள்டக்கப்படடு, ்ல்லம நிர்வோ்க 
அ்ி்கோரியபின் ரபோறுப்பபின்்ீகழ ்யோரிக்கப்பட்ட ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ி அைிகல்க்களின் பல்டப்பு, டி்சம்பர் 
17, 2018 ர்்ியபி்ோன ஐர�ோப்பபிய அ்ி்கோ�ம்ரபற்ை வபி்ிமுலை எண் 2019/815 வல�யறுததுளளபடி, இந்த 
்ோக்கல முலைககு உ்டன்படுவ்ோ்க நோங்கள உறு்ி ர்சய்ிருக்கிரைோம். இது ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட நி்ி 
அைிகல்க்களு்டன் ர்ோ்டர்புல்டயது என்ப்ோல, நி்ி அைிகல்க்களில குைிப்பபி்டப்பட்டலவ, ரமற்்கோணும் 
வபி்ிமுலையபில குைிப்பபி்டப்படடுளள ்ோக்கல முலைககு உ்டன்படு்கிை்ோ என்பல் உறு்ிப்படுததுவதும் எங்கள 
பணபியபில உளள்டங்கியது.

எங்கள பணபியபின் அடிப்பல்டயபில, வரு்டோந்� நி்ி அைிகல்கயபில உளள்டக்கப்ப்டவபிருககும் ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட 
நி்ி அைிகல்க்களின் பல்டப்பு, எல்ோ வல்கயபிலும், ஒர� ஐர�ோப்பபிய மின்னியல ்ோக்கல முலைககு ஏற்பத 
்யோரிக்கப்படடிருப்ப்ோ்க நோங்கள ்கருது்கிரைோம்.

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  ்சட்டப்பூர்வத  
்ணபிகல்கயோள�ோ்க நியமிக்கப்படர்டோம்.

31 டி்சம்பர் 2021 நி்வ�ப்படி, Deloitte & Associés, PricewaterhouseCoopers Audit மற்றும் Mazars ஆ்கியலவ ர்ோ்டர்நது 
முலைரய ப்ினோைோவது, இருபதர்ட்டோவது மற்றும் இருபதது இ�ண்்டோவது ஈடுபோடடு ஆண்டில இருந்ன.
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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

குறகிகய்ொள் �றறும தைிகண் அணுகுமுணற

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, ்சட்டப்பூர்வத  
்ணபிகல்கயோளர்்களின் ்ணபிகல்க முழுவதும் நிபுணததுவ ம்ிப்பபீடல்ட பயன்படுத்ினோர்்கள. 
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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 ்சட்டப்பூர்வத ்ணபிகல்கயோளர்்கள த்ீர்மோனித்ோல,  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 
பரிவர்த்லன்கலளயும் 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 ்சட்டப்பூர்வத ்ணபிகல்கயோளர்்கள 
ரபோறுப்போவோர்்கள.
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ஒருங்கிணைக்ப்பட்ட நகிதகி நகிணை அறகிகண்்ள் 
– 31 டிசம்பர் 2021ல் முடிவுறற ஆண்டுககுரியது

Paris La Défense, Neuilly-sur-Seine and Courbevoie, 15 March 2022

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 
்சட்டப்பூர்வத ்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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