
I. வ�மானம்   

ஈட்டப்பட்ட வட்�             863,746 791,183 

இதர வ�மானம்             185,175 189,685 

ெமாத்த வ�மானம்               1,048,921 980,868 

II. ெசலவ �னம்   

வழங்கப்பட்ட வட்�             389,085 401,288 

நைட�ைறச் ெசல�கள்             267,333 215,608 

ஒ�க்�க�ம் சார்�நிைலக�ம்             159,108 202,045 

ெமாத்த ெசலவ �னம்                815,526 818,941 

III. லாபம் / (நட்டம்)   

 ஆண்�க்��ய நிகர லாபம் / (நட்டம்)                233,395 161,927 

 �ன்ெகாண்� வரப்பட்ட லாபம்               310,091 213,275 

ெமாத்த லாபம் / (நட்டம்)                  543,486 375,202 

IV. பகிர்�கள் / மாற்�கள்   

 சட்டப்�ர்வ காப்�நிதிக்� மாற்றிய�               .. 40,482 
 காப்�நிதிக்� மாற்றிய�                  58,349 77 
 �லதன காப்� நிதிக்� மாற்றிய�                 .. 1,302 
 �த�ட்� காப்�நிதி கணக்�க்�/  
 (கணக்கிலி�ந்�) மாற்றிய� 15,742   .. 
 காப்�நிதி கணக்�

 �த�ட்� காப்�நிதி கணக்�க்�/  ..   .. 
 (கணக்கிலி�ந்�) மாற்றிய�

 மா�பாட்�க் காப்�நிதி       
 வ�மானம் மற்�ம் இதர காப்� நிதிக�க்� மாற்றிய�          ..   2,496 
 சிறப்�க் காப்�நிதிக்� மாற்றிய�               3,829 15,000
 ஆண்�ன்ேபா� ெச�த்தப்பட்ட லாப ஈ� 15,000 10,900 
 ஆண்�ன்ேபா� ெச�த்தப்பட்ட நி�வன லாப ஈ� வ� 13,852   .. 

 இ�ப்�நிைலக் �றிப்ப�ல் ேசரக்கப்பட்ட இ�ப்�          436,714 310,091
ெமாத்தம்                543,486 375,202 

� மில்லியன�ல்

மார்ச் 31. 2022 ���ற்ற ஆண்�க்��ய லாப நட்டக் கணக்�

 31.03.2022 31.03.2021
 ���ற்ற ஆண்� ���ற்ற ஆண்�

�றிப்�: ேமற்கா�ம் பலாபலன்கள் ICICI ேபங்க் லிமிெடட்�ன் தண�க்ைகயான தன�த்த 
நிதி அறிக்ைகய�லி�ந்� எ�க்கப்பட்டைவ.

�ேயச்ைச தண�க்ைகயாளர்கள�ன் அறிக்ைக

ICICI வங்கி லிமிெடட் உ�ப்ப�னர்க�க்�

தன�த்த நிதி அறிக்ைககள�ன் தண�க்ைக �றித்த அறிக்ைக 

க�த்� 

நாங்கள் இத்�டன் இைணக்கப்பட்��க்�ம் ICICI ேபங்க் லிமிெடட்�ன் (வங்கி) 31 மார்ச் 2022 
வைரய�லான இ�ப்�நிைலக் �றிப்�, அத்ேததிய�ல் ���ற்ற ஆண்�க்��ய லாப நட்டக் 
கணக்�, ெராக்கப் �ழக்க அறிக்ைக, மற்�ம் �றிப்ப�டத்தக்க கணக்�க் ெகாள்ைககள�ன் 
��க்கம், இதர வ�ளக்கக் �றிப்�கள் ஆகியன உள்ளடங்�ம் தன�த்த நிதி அறிக்ைககைளத் 
தண�க்ைக ெசய்தி�க்கிேறாம்.

எங்கள் க�த்�ப்ப��ம், எங்க�க்�க் கிைடத்த தகவல் மற்�ம் எங்க�க்�த் தரப்பட்ட 
வ�ளக்கங்கள் ஆகியவற்றின்ப��ம், ேமற்�றிப்ப�ட்ட தன�த்த நிதி அறிக்ைககள் வங்கி 
வ�தி�ைற சட்டம், 1949-ன்ப��ம், நி�வனங்கள் சட்டம், 2013 (சட்டம்), ேதைவயான 
தகவல்கைள வங்கி நி�வனங்க�க்�த் ேதைவயான �ைறய�ல் வழங்�வேதா�, 
நி�வனங்கள் (கணக்�கள்) வ�தி�ைறகள், இந்தியாவ�ல் ெபா�வாக ஏற்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் 
கணக்கியல் ெகாள்ைகக�க்� ஏற்ப, 31 மார்ச் 2022 நிலவ�ய வங்கிய�ன் பலாபலைன�ம் 
அத்ேததிய�ல் ���ற்ற ஆண்�க்��ய லாபம் மற்�ம் ெராக்கப் �ழக்கத்ைதயம் 
உண்ைமயாக�ம் நியாயமாக�ம் பைடக்கின்றன.

க�த்�க்கான அ�ப்பைட 

நாங்கள் சட்டத்தின் ப��� 143(10)-ன் கீழ் வைரய�க்கப்பட்ட தண�க்ைகைய நடத்திேனாம். 
இந்தத் தரங்கள�ன் கீழ் எங்க�க்�ள்ள ெபா�ப்�கள் எங்கள் அறிக்ைகய�ன் தன�த்த நிதி 
அறிக்ைககள�ன் தண�க்ைகய�ல் தண�க்கைகயாள�ன் ெபா�ப்�கள் ப�திய�ல் ேமற்ெகாண்� 
வ�ளக்கப்பட்�ள்ளன. சட்டத்தின் ப���கள் மற்�ம் அதன் கீ�ள்ள வ�திகள�ன் கீழ் 
��ைமயான நிதிநிைல அறிக்ைகக�க்கான எங்கள�ன் தண�க்ைகக்� ெதாடர்�ைடயதாக 
ெநறி�ைறக் �றிய�ட்�க்�ம் நிதி அறிக்ைககைள நாங்கள் தண�க்ைக ெசய்வதற்�த் 
ேதைவயான சட்ட  வ�தி�ைறக�க்�ம் சட்டத்தின்கீழ் இடம்ெப�ம் நிபந்தைனக�க்�ம் 
ஏற்ப வங்கி�டன் ெதாடர்ப�ல்லாத �தந்திர அைமப்பாகச் ெசயல்பட்�, இந்த நிபந்தைனகள் 
மற்�ம் ெநறி�ைறக் �றிய�ட்�ன்ப� எங்கள� மற்ற ெநறி�ைறப் ெபா�ப்�கைள 
நிைறேவற்றிேனாம். நாங்கள் ெபற்ற தண�க்ைக ஆதாரங்க�ம், கீழ்கா�ம் மற்ற 
வ�வகாரங்கள் ப�திய�ன் பத்தி  16-ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள கிைளத் தண�க்ைகயாள�ன் 
அறிக்ைககள�ன் ெதாடர்ப�ல் அவர்களால் ெபறப்பட்ட தண�க்ைக ஆதாரங்க�ம், 
ேபா�மானைவ என்�ம் எங்க�க்� க�த்�க்�  அ�ப்பைட வழங்கப் ெபா�த்ததமானைவ 
என்�ம் நாங்கள் நம்�கிேறாம்.

வலி��த்தப்ப�ம் வ�வகாரம்

�க்கிய தண�க்ைக வ�வகாரங்கள் என்ப� எங்கள� நி�ணத்�வ மதிப்ப�ட்�ைன�ம், 
���ற்ற 31 மார்ச் 2022 காலக்கட்டத்தில் தன�த்த நிதி அறிக்ைககள் �றித்த எங்கள் 
தண�க்ைகக்� மிக�ம் �க்கியத்�வமிக்க வ�வகாரங்களா�ம். நிதி அறிக்ைககள�ன் 
ஒட்�ெமாத்த தண�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் இவ்வ�வகாரங்கள் ஆராயப்பட்�, அதற்ேகற்ப 
எங்கள் க�த்ைத வ�க்ைகய�ல், இவ்வ�வகாரங்கள் �றித்� தன�ெயா� க�த்ைத நாங்கள் 
ெவள�ய�டவ�ல்ைல.

சட்டப்�ர்வ தண�க்ைகயாளர்கள்

M S K A & Associates Chartered Accountants, 602 Floor 6, Raheja Titanium, Western Express Highway, Geetanjali, Railway Colony,
Ram Nagar, Goregaon (E), Mumbai 400 063

Khimji Kunverji & Co LLP Chartered Accountants, Level-19, Sunshine Tower, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Mumbai 400 013

இயக்�நர்கள் பட்�யல் - மார்ச் 31, 2022 நிலவரப்ப�

• தி�. கி�ஷ் சந்திரா ச�ர்ேவதி, இயக்�நரல்லாத (ப�திேநரம்) • தைலவர்.  தி�. ஹ� எல் �ந்த்ரா, தன்னாட்சி இயக்�நர் • தி� லலிதி் �மார் சந்ேதல், அரசாங்க நியமன இயக்�நர் • தி�. 
எஸ் மாதவன், தன்னாட்சி இயக்�நர் • தி�மதி ந�லம் தாவன், தன்னாட்சி இயக்�நர் • தி�. ராதாகி�ஷ்ணன் நாயர், தன்னாட்சி இயக்�நர் • தி�மதி ரமா ப�ஜப்�ர் , தன்னாட்சி இயக்�நர் 
• தி�. ப�. �ராம், தன்னாட்சி இயக்�நர் • தி�. உதய் எம். சித்ேதல், தன்னாட்சி இயக்�நர் • தி�. சந்த�ப் பக்ஷி, நிர்வாக இயக்�நர் மற்�ம் சிஇ� • தி�. அ�ப் பாக்சி, ெசயல் இயக்�நர் • தி� 
சந்த�ப் பாத்ரா, ெசயல் இயக்�நர் • தி�மதி வ�சாகா �ல்ேய, ெசயல் இயக்�நர்.

�ைண நி�வனங்கள் - மார்ச் 31, 2022 நிலவரப்ப� ICICI வங்கிக்� 15 �ைண நி�வனங்கள் இ�ந்தன:

• ICICI Bank Canada • ICICI Bank UK Plc. • ICICI Home Finance Company Limited • ICICI International Limited • ICICI Investment Management Company Limited
• ICICI Prudential Asset Management Company Limited • ICICI Prudential Life Insurance Company Limited
• ICICI Prudential Pension Funds Management Company Limited • ICICI Prudential Trust Limited • ICICI Securities Primary Dealership Limited • ICICI Securities Limited
• ICICI Securities Holdings Inc. • ICICI Securities Inc. • ICICI Trusteeship Services Limited • ICICI Venture Funds Management Company Limited

 �றிப்�கள்

வங்கி கைலப்பாள�டம் ஒப்பைடக்கப்பட்டால், கைலப்� நடவ�க்ைக அல்ல� நிகரான நடவ�க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்டால், ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட நாட்�ன் சட்டப்ப�, ைவப்�கைளத் 
தி�ப்ப�க் ெகா�ப்பதில்் தாய்நாட்�ன் ைவப்�தாரர்கைளவ�ட சிங்கப்�ர் கிைளய�ன் ைவப்�தாரர்க�க்� �ைறவான �ன்��ைம வழங்கத் ேதைவய�ல்ைல, இந்தியாவ��ள்ள 
ைவப்�க�க்�ப் ெபா�ந்தக்��ய காப்��தி வழங்கப்ப�ம் வைரய�ல்

அறிக்ைகக�ம் கணக்�கள�ன் �றிப்�க�ம் தண�க்ைகயான நிதி அறிக்ைககள�ன் �க்கிய அங்கமா�ம். அறிக்ைககைளயம் வங்கிய�ல் நிைலைய�ம் ��ைமாயகப் ��ந்�ெகாள்ள 
ேவண்�ெமன�ல், வங்கிய�ன் தண�க்ைகயான நிதி அறிக்ைகய�ல் ��த் ெதா�ப்ைப�ம் ப�க்க ேவண்�ம். இதைனப் ப�ன்வ�ம் �கவ�ய�ல் ேகட்�ப் ெபறலாம்: 

ICICI Bank Limited - Singapore Branch, 9, Raffles Place, Republic Plaza, #50-01, Singapore 048 619
ICICI Bank and the “I man” logo are the trademarks and property of ICICI Bank Limited.

தன�த்த நிதி அறிக்ைககள் மற்�ம் அதன்ம�தான தண�க்ைகயாள�ன் அறிக்ைக தவ�ர்த்த இதர வ�வரங்கள்

இதர தகவல்க�க்� வங்கிய�ன் இயக்�நர் சைப ெபா�ப்பா�ம். இதர தகவல்கள�ல், இந்த தண�க்ைகயாள�ன் 
அறிக்ைகய�ன் ேததிக்� �ன்னர் நாங்கள் ெபற்ற அ�ப்பைட III - �ண் 3 (Basel III - Pillar 3) ெவள�ப்ப�த்தல்கள�ல் 
(ஆனால் ��ைமயான நிதிநிைல அறிக்ைககள் மற்�ம் எங்கள் தண�க்ைகயாள�ன் அறிக்ைகைய 
உள்ளடக்கவ�ல்ைல) உள்ள தகவல்கள் மற்�ம் வ�டாந்திர அறிக்ைக ஆகியைவ அடங்�ம், இ� அந்தத் 
ேததிக்�ப் ப�ற� எங்க�க்�க் கிைடக்�ம் என எதிர்பார்க்கப்ப�கிற�.

தன�த்த நிதிநிைல அறிக்ைககள் பற்றிய எங்கள் க�த்� இதர தகவல்கைள உள்ளடக்கா�, அேதா� அதன் 
ெதாடர்ப�ல் நாங்கள் எந்த வ�தமான உ�திப்பாட்ைட�ம் ெவள�ப்ப�த்தவ�ல்ைல.

தன�த்த நிதி அறிக்ைககைளத் தண�க்ைக ெசய்வதில், ேமற்கா�ம் இதர வ�வரங்கைள�ம் வாசித்�, அவ்வா� 
ெசய்�ம்ேபா�, தன�த்த நிதி அறிக்ைகக�டன் அல்ல� தண�க்ைகய�ல் நாங்கள் கண்�ப��த்தவற்�டன் இதர 
வ�வரங்கள் ஒத்தி�க்கிறதா அல்ல� வ�வரப்ப�ைழ இ�ப்ப�ேபாலத் ெத�கிறதா என்பைதப் ப�சீலிப்ப� எங்கள் 
ெபா�ப்�. எங்கள�ன் தண�க்ைகைய அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்�, இந்த தண�க்ைகயாள�ன் அறிக்ைகய�ன் ேததிக்� 
�ன்னர் இதர வ�வரங்கள�ல் வ�வரப்ப�ைழ இ�ப்பதாக நாங்கள் ���க்� வந்தால், அ� �றித்� நாங்கள் 
தகவல் ெத�வ�க்க ேவண்�ம், இ� ெதாடர்பாக நாங்கள் தகவல் ெத�வ�ப்பதற்� ஏ�மில்ைல.

நாங்கள் ஆண்� அறிக்ைகையப் ப�க்�ம்ேபா�, அதில் தவறான அறிக்ைக இ�ப்பதாக நாங்கள் ��� ெசய்தால், 
SA 720 'இதர தகவல்கள் ெதாடர்பான தண�க்ைகயாள�ன் ெபா�ப்�கள்' இன் கீழ் நிர்வாகத்தின் ம�� �ற்றம் 
சாட்டப்பட்டவர்க�க்� இந்த வ�ஷயத்ைத நாங்கள் ெத�வ�க்க ேவண்�ம்.

தன�த்த நிதி அறிக்ைககள�ல் நிர்வாகத்திற்�ம் ஆ�ைம ெபா�ப்ப�ல்�ள்ளவர்க�க்�ம் உள்ள 
ெபா�ப்�கள்

இந்தியாவ�ல் ெபா�வாக ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்ட கணக்கியல் ெகாள்ைககள�ன்ப��ம் சட்டத்தின் ப��� 133 இன் 
கீழ் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள கணக்கியல் தரநிைலகள் மற்�ம் வங்கி ஒ�ங்��ைறச் சட்டம், 1949 இன் ப��� 29 இன் 
வ�திகள் மற்�ம் RBI அவ்வப்ேபா� ெவள�ய��ம் �ற்றறிக்ைககள் மற்�ம் வழிகாட்�தல்கள் உட்பட ("RBI 
வழிகாட்�தல்கள்") ப��ம் நிதி நிைல, நிதி ெசயல்திறன் மற்�ம் ெராக்கப் �ழக்கங்கள் ஆகியவற்றின் 
உண்ைமயான மற்�ம் நியாயமான பார்ைவைய வழங்�ம் இந்த தன�த்த நிதிநிைல அறிக்ைககைளத் தயா�ப்ப� 
ெதாடர்பாக, சட்டத்தின் ப��� 134(5) இல் �றப்பட்�ள்ள வ�ஷயங்க�க்�, வங்கிய�ன் இயக்�நர் சைப 
ெபா�ப்பா�ம். ெபா�த்தமான கணக்கியல் ெகாள்ைககைள ேதர்ந்ெத�த்� அமலாக்�வ�; நியாயமான மற்�ம் 
கவனமான ���கள் மற்�ம் மதிப்ப��கைள உ�வாக்�தல்; மற்�ம் ேபா�மான உள் நிதிக் கட்�ப்பா�கைள 
வ�வைமத்தல், ெசயல்ப�த்�தல் மற்�ம் பராம�த்தல், கணக்கியல் பதிேவ�கள�ன் �ல்லியம் மற்�ம் 
��ைமைய உ�தி ெசய்வதற்காக திறம்பட ெசயல்ப�கிற, உண்ைமயான மற்�ம் நியாயமான பார்ைவைய 
அள�க்கிற மற்�ம் ேமாச� அல்ல� ப�ைழ காரணமாக, ெபா�ள் தவ� இல்லாத தன�த்த நிதிநிைல 
அறிக்ைகையத் தயா�த்தல் மற்�ம் வழங்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடய சட்டம் மற்�ம் �சர்வ் 
வங்கிய�ன் வழிகாட்�தல்கள�ன்ப�, ேபா�மான கணக்�ப் பதிேவ�கைளப் பராம�ப்ப�ம் வங்கிய�ன் 
ெசாத்�க்கைளப் பா�காப்ப�ம் ேமாச�கள் மற்�ம் ப�ற �ைறேக�கைளத் த�ப்ப�ம் கண்டறிவ�ம் இந்தப் 
ெபா�ப்ப�ல் அடங்�ம்.

தன�த்த நிதி அறிக்ைககைளத் தயா�ப்பதில், வங்கியால் ெதாடர்ந்� ெசயல்படத்தக்க நி�வனமாகத் 
ெதாடரக்��ய ஆற்றைல மதிப்ப�ட்�, ெபா�த்தமாய�ன், இ� ெதாடர்பான வ�வகாரங்கைள ெவள�ய��வ�ம் 
ெதாடர்ந்� ெசயல்படத்தக்க நி�வனத்திற்கான கணக்கியல் அ�ப்பைடையப் பயன்ப�த்�வ�ம் நிர்வாகத்தின் 
ெபா�ப்�. வங்கிையக் கைலக்க அல்ல� ெசயல்பாட்ைட நி�த்த நிர்வாகம் எண்ண�னால் அல்ல� இவ்வா� 
ெசய்வைதத் தவ�ர ேவ� சாத்தியமான மாற்�வழி இல்லாத �ழ்நிைலகள் மட்�ேம இதற்� வ�திவ�லக்�.

வங்கய�ன் நிதித் தகவலள�ப்� நைட�ைறைய ேமற்பார்ைவய��வ�ம் இயக்�நர்கள் சைபய�ன் ெபா�ப்பா�ம்.

தன�த்த நிதி அறிக்ைககள�ன் தண�க்ைகய�ல் தண�க்ைகயாளர்கள�ன் ெபா�ப்�கள்

ெமாத்த தன�த்த நிதி அறிக்ைககள�ல், ேமாச� அல்ல� ப�ைழயால், வ�வரப் ப�ைழகள் இல்லாதி�க்கிறதா 
என்பதற்� நியாயமான உ�தி ெபற்� எங்கள் க�த்ைத உள்ளடக்�ம் தண�க்ைகயாளர்கள�ன் அறிக்ைகைய 
ெவள�ய��வேத எங்கள் இலக்�. நியாயமான உ�தி என்ப� உயர் நிைலய�லான உ�தியாக இ�ந்தா�ம், 
தண�க்ைக தரங்க�க்� ஏற்ப நடத்தப்ப�ம் தண�க்ைக, இ�க்கக்��ய வ�வரப்ப�ைழைய எப்ேபா�ம் 
கண்�ப��த்�வ��ம் என்பதற்� உத்தரவாதிமில்ைல. ேமாச�யால் அல்ல� ப�ைழயால் வ�வரப்ப�ைழகள் 
ஏற்படலாம். வ�வரப் ப�ைழகள் தன�யாக அல்ல� ெமாத்தமாக, இந்த தன�த்த நிதி அறிக்ைககள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 
பயன்பாட்டாளர்கள் எ�க்�ம் ெபா�ள�யல் த�ர்மானங்கைள பாதிக்கக்��ம் என நியாயமான �ைறய�ல் 
எதிர்பார்க்கப்பட்டால், அைவ �க்கியமானைவயாக க�தப்ப�ம்.

தண�க்ைக தரங்கள�ன்ப� நடத்தப்பட்ட தண�க்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக, தண�க்ைக ��வ�ம் நி�ணத்�வ 
மதிப்ப�ட்ைடப் பயன்ப�த்தி, நி�ணத்�வ ஐயவாதத்ைத நிைலநாட்�ேனாம். அேதா�, நாங்கள்:

• ேமாச� அல்ல� ப�ைழயால் தன�த்த நிதி அறிக்ைககள�ல் வ�வரப் ப�ைழகள் ேநரக்��ய அபாயத்ைத 
அைடயாளம் கண்�, மதிப்ப�ட்�, இந்த இடர்க�க்�ப் ெபா�த்தமான தண�க்ைக நைட�ைறகைள 
ேமற்ெகாண்�, எங்கள் க�த்�க்� அ�ப்பைட வழங்�வதற்�ப் ேபா�மான, ெபா�த்தமான திணக்ைக 
ஆதாரங்கைளப் ெபற ேவண்�ம். ப�ைழயால் ேந�ம் வ�வரப் ப�ைழையவ�ட ேமாச�யால் ேந�ம் வ�வரப் 
ப�ைழைய அைடயாளம் காணாதி�க்கக்��ய அபாயம் அதிகம். ஏெனன�ல், ேமாச�ய�ல் �ட்�ச்சதி, ஏமாற்�, 
ேவண்�ெமன்ேற ெசய்யப்பட்ட வ��பா�கள், ப�ழற்�ற்� அல்ல� உள் கட்�ப்பா� ம�றல் ஆகியைவ 
இ�க்கக்��ம்.

• �ழ்நிைலக்�ப் ெபா�த்தமான தண�க்ைக நைட�ைறகைள வ�வைமக்க தண�க்ைகக்�த் ேதைவயான உள் 
கட்�ப்பாட்ைடப் பற்றி ��ந்�ணர்ைவப் ெபறேவண்�ம். சட்டத்தின் ப��� 143(3)(i)-ன்ப�, வங்கி ேபாதிய உள் 
நிதிக் கட்�ப்பா� �ைறைய நைட�ைறப்ப�த்தி�ள்ளதா என்ப� பற்றி�ம் அத்தைகய கட்�பா�கள�ன் 
நைட�ைற ெசயலாற்றல் பற்றி�ம் நாங்கள் ெவள�ய��ம் க�த்�க்� வ�ளக்கமள�ப்ப�ம் உங்கள் 
ெபா�ப்பா�ம்.

• பயன்ப�த்தப்பட்ட கணக்கில் ெகாள்ைககள�ன் ெபா�த்தத்ைத�ம், நிர்வாகம் ெசய்த கணக்கியல் உத்ேதசங்கள் 
மற்�ம் அ� ெதாடர்பான ெவள�ப்பா�கள் ஆகியவற்றின் நியாயத்ைத�ம் ப�சீலிக்க ேவண்�ம்.

• ெதாடர்ந்� ெசயல்படக்��ய கணக்கில் அ�ப்பைடைய நிர்வாகம் நியாயப்ப�த்திய� ெபா�த்தமானதா என்ப� 
பற்றி த�ரமான�க்க ேவண்�ம். அேதா�, ெபறப்பட்ட தண�க்ைக ஆதாரத்தின் அ�ப்பைடய�ல், வங்கி ெதாடர்ந்� 
ெசயல்படக்��ய நி�வனமாகத் ெதாடரக்��ய ஆற்றல் �றித்� �றிப்ப�டத்தக்க ஐயம் ஏற்ப�த்தக்��ய 
நிகழ்�கள் அல்ல� �ழ்நிைலகள் ெதாடர்பான வ�வர நிச்சயமின்ைம என்பைதத் த�ர்மான�க்க ேவண்�ம். வ�வர 
நிச்சயமின்ைம இ�ப்பதாக நாங்கள் த�ர்மான�த்தால், நிதி அறிக்ைககள�ல் இடம்ெபற்�ள்ள அ� ெதாடர்பான 
ெவள�ப்பா�கள் �றித்� எங்கள் தண�க்ைகயாளர்கள�ன் அறிக்ைகய�ல் கவனத்ைத ஈர்க்க ேவண்�ம். அல்ல� 
இந்த ெவள�ப்பா�கள் ேபா�மானைவயாக இல்லாவ�ட்டால், எங்கள் க�த்ைதத் தி�த்தியைமக்க ேவண்டம். 
எங்கள� த�ர்மானங்கள், தண�க்ைகயாளர்கள�ன் அறிக்ைக ேததி வைர ெபறப்பட்ட தண�க்ைக ஆதாரத்தின் 
அ�ப்பைடய�லனாைவ. ஆய��ம், வ�ங்கால நிகழ்�கள் அல்ல� �ழ்நிைலகள், வங்கி ெதாடர்ந்� 
ெசயல்படக்��ய ஆற்றைல இழப்பதற்�க் காரணமாக இ�க்கக்��ம்.

• ெவள�ப்பா�கள் உட்பட, தன�த்த நிதி அறிக்ைககள�ன் ஒட்�ெமாத்த பைடப்�, அைமப்���ைற, உள்ளடக்கம் 
ஆகியவற்ைற�ம், நியாயமாகப் பைடக்கப்ப�ம் வைகய�ல் அ�ப்பைட ப�வர்த்தைனகைள�ம் நிகழ்�கைள�ம் 
தன�த்த நிதி அறிக்ைககள் ப�ரதிநிதிக்கிறதா என்பைத�ம் ப�சீலிக்க ேவண்�ம்.

தண�க்ைகய�ன் திட்டமிடப்பட்ட அள�, ேநரம், தண�க்ைகய�ன்ேபா� உள் கட்�ப்பாட்�ல் நாங்கள் அைடயாளம் 
கா�ம் ஏேத�ம் �றிப்ப�டத்தக்க �ைறபா�கள் உள்ள�ட்ட தண�க்ைகய�ன் �றிப்ப�டத்தக்க கண்�ப��ப்�கள் 
ஆகியவற்ைற�ம் இதர வ�வகாரங்கைளயம் ஆ�ைம ெபா�ப்��ள்ளவர்கள�டம் நாங்கள் 
ெத�யப்ப�த்�கிேறாம்.

�ேயச்ைச நைட�ைற ெதாடர்பான ெநறி�ைற நிபந்தைனக�க்� நாங்கள் உட்பட்டதாக�ம் ஆ�ைம 
ெபா�ப்ப��ள்ளவர்கள�டம் அறிக்ைக சமர்ப்ப�ப்ேபாம். அேதா�, எங்கள் �தந்திரத்ைத�ம், ெபா�ந்�மாய�ன் 
அைதச் சார்ந்த பா�காப்�கைள�ம், பாதிக்கக்��ம் என நியாயமாக க�தப்ப�ம்ட எல்லா உற��ைறகைள�ம் 
இதர வ�வரங்கைள�ம் அவர்கள�டம் ெத�யப்ப�த்�ேவாம்.

ஆ�ைமப் ெபா�ப்ப�ல் உள்ளவர்கள�டம் ெத�யப்ப�த்�ம் வ�ஷயங்கள�ல் இ�ந்�, மார்ச் 31, 2022 இல் 
��வைடந்த நிதியாண்�ற்கான தன�த்த நிதிநிைல அறிக்ைககள�ன் தண�க்ைகய�ல் மிக�ம் �க்கியத்�வம் 
வாய்ந்த வ�வகாரங்கைள நாங்கள் நிர்ணய�த்�,

�க்கிய தண�க்ைக வ�வகாரங்கைள அைடயாளம் காண்ேபாம். ஒ� வ�வகாரத்ைத ெவள�ய��வதால் ெபா� 
நலைனவ�ட அதிக பாதிப்� ேநரக்��ம் என்ற நியாயமான எதிர்பார்ப்பால் வ�வகாரதைத எங்கள் அறிக்ைகய�ல் 
ெவள�ய�டக்�டா� என நாங்கள் நிர்ணய�த்தாெலாழிய, எங்கள் தண�க்ைகயாளர்கள�ன் அறிக்ைகய�ல் 
இவ்வ�வாகரங்கைள நாங்கள் எ�த்�க் �றிய��க்கிேறாம்.

இதர வ�வகாரங்கள்

மார்ச் 31, 2021 இல் ��வைடந்த ஆண்�ற்கான வங்கிய�ன் தன�த்த நிதிநிைல அறிக்ைககள் மற்ெறா� 
தண�க்ைகயாளரால் தண�க்ைக ெசய்யப்பட்டன, அந்த அறிக்ைககள�ல் 24 ஏப்ரல் 2021 ேததிய�ட்ட அவர்கள�ன் 
அறிக்ைக, ஒ� மாற்றப்படாத க�த்ைத ெவள�ப்ப�த்திய�.

இந்த வ�ஷயத்தில் எங்கள் க�த்� மாற்றப்படவ�ல்ைல.

மற்ற சட்டப்�ர்வ, ஒ�ங்�வ�தி நிபந்தைனகள் �றித்த அறிக்ைக

1. வங்கி ஒ�ங்��ைறச் சட்டம், 1949 இன் ப��� 29 மற்�ம் சட்டத்தின் ப��� 133 மற்�ம் அதன் கீழ் 
வழங்கப்பட்ட ெதாடர்�ைடய வ�திகள�ன்ப�, இ�ப்�நிைல மற்�ம் லாபம் மற்�ம் இழப்�க் கணக்� 
வைரயப்பட்�ள்ள�.

2.  வங்கி ஒ�ங்��ைற சட்டம் 1949ன் ப��� 30ன் �ைணப்ப��� (3)-ன்ப�, நாங்கள் அறிவ�ப்ப�:

a. எங்கள் அறிவாற்ற�க்�ம் நம்ப�க்ைகக்�ம் ஏற்ப எங்கள் தண�க்ைகக்� அவசியெமன்� நாங்கள் க�திய 
அைனத்� வ�வரங்க�ம் வ�ளக்கங்க�ம் எங்க�க்� கிைடத்தேதா�, அைவ தி�ப்திகரமாக 
இ�ப்பதாக�ம் கண்டறிந்ேதாம்.

b. எங்கள் கவன�ப்� வந்த வங்கிய�ன் ப�வர்த்தைனகள் அதன் அதிகாரத்திற்� உட்பட்டைவயாக இ�க்கின்றன; 
மற்�ம்

c. வங்கிய�ன் �க்கிய ெசயலாக்கங்கள் தான�யக்கமாக்கப்பட்�, �க்கிய ெசயலிகள் வங்கிய�ன் ைமய 
இயங்��ைறகேளா� ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்��ப்பதால், எங்கள் தண�க்ைகக்�த் ேதைவயான அைனத்� 
பதிேவ�க�ம் வ�வரங்க�ம் அதிலி�ந்� கிைடப்பதால் தண�க்ைக ைமயமாக நடத்தப்பட்ட�. ஆனால், 
எங்கள் தண�க்ைகய�ன் ேபா� நாங்கள் 130 கிைளக�க்� வ�ைகயள�த்�, அந்தக் கிைளகள�ன் 
பதிேவ�கைள எங்கள் தண�க்ைக ேநாக்கத்திற்� ப�ேசாதித்ேதாம்.

3. சட்டத்தின் 143(3) ப��வ�ன்ப�, நாங்கள் அறிவ�க்கிேறாம்:

a. எங்கள் தண�க்ைகய�ன் ேநாக்கங்க�க்�த் ேதைவயான அைனத்� தகவல்கைள�ம் வ�ளக்கங்கைள�ம் 
நாங்கள் ேகட்�ப் ெபற்�ள்ேளாம்;

b. எங்கள் க�த்�ப்ப�, கணக்� ஏ�கைள நாங்கள் ப�ேசாதித்ததிலி�ந்�, சட்டப்ப� ேதைவப்ப�ம் 
�ைறயான கணக்�ப் �த்தகங்கள் வங்கியால் இ�வைர பராம�க்கப்பட்� வ�கின்றன;

c. இ�ப்�நிைல அறிக்ைக, லாப நட்ட அறிக்ைக மற்�ம் இந்த அறிக்ைகய�ன் �லம் ைகயாளப்பட்ட ெராக்கப் 
�ழக்க அறிக்ைக ஆகியைவ கணக்� �த்தகங்க�டன் உடன்ப�கின்றன;

d. எங்கள் க�த்�ப்ப�, ேமற்�றிய தன�த்த நிதிநிைல அறிக்ைககள், சட்டத்தின் 133வ� ப��வ�ன் கீழ் 
�றிப்ப�டப்பட்�ள்ள கணக்கியல் தரநிைலகள் மற்�ம் அதன் கீழ் உள்ள ெதாடர்�ைடய வ�திக�டன், அைவ 
RBI ப�ந்�ைரத்�ள்ள வழிகாட்�தல்க�டன் �ரண்படாத அளவ�ற்� இணங்�கின்றன;

e. இயக்�நர்கள் சைபய�ன் பதி�கள�லி�ந்� கிைடத்த, 31 மார்ச் 2022 அன்� 
இயக்�நர்கள�டமி�ந்� கிைடக்கப் ெபற்ற எ�த்�ப்�ர்வ ப�திநிதிப்�கள�ன் 
அ�ப்பைடய�ல், 31 மார்ச் 2022 நிலவரப்ப� சட்டத்தின் ப��� 164(2)ன்ப� இயக்�நராக 
நியமிக்கப்ப�வதிலி�ந்� எந்தெவார் இயக்�ந�ம் த�தி ந�க்கப்படவ�ல்ைல;

f. உள் நிதிக் கட்�ப்பா�கள�ன் ேபா�மான தன்ைம அ�ப்பைடய�ல், வங்கிய�ன் தன�த்த 
நிதிநிைல அறிக்ைககள் மற்�ம் அத்தைகய கட்�ப்பா�கள�ன் ெசயல்பாட்� 
ெசயல்திறன் ெதாடர்�க்�, "ப�ன்ன�ைணப்� A" இல் உள்ள எங்கள் தன� அறிக்ைகையப் 
பார்க்க�ம்; மற்�ம்

g. கம்ெபன�கள�ன் (தண�க்ைக மற்�ம் தண�க்ைகயாளர்கள்) வ�தி�ைறகள் 2014 வ�தி�ைற 
11ன்ப� தண�க்ைகயாளர் அறிக்ைகய�ல் ேசர்க்கப்பட ேவண்�ய மற்� வ�வகாரங்கைளப் 
ெபா�த்தவைர, எங்கள் க�த்�ப்ப��ம் எங்க�க்�க் கிைடத்த வ�வரங்கள் மற்�ம் 
எங்க�க்�த் தரப்பட்ட வ�ளக்கங்கள�ன்ப��ம்:

i. நி�ைவய��ள்ள வழக்�களால் தன� நிதிநிைலய�ல் ஏற்படக்��ய வ�ைள�கைள 
வங்கி அதன் தன�த்த நிதிநிைல அறிக்ைககள�ல் ெவள�ப்ப�த்தி�ள்ள� (அத்தியாயம் 
12, அத்தியாயம் 17(12) மற்�ம் அத்தியாயம் 18(41) ஆகியவற்ைறப் பார்க்க�ம்;

ii. ெபா�ந்தத்தக்க சட்ட அல்ல கணக்கியல் தரங்கள�ன்கீழ், ெட�ேவ�வ் ஒப்பந்தங்கள் 
உள்ள�ட்ட ந�ண்ட கால ஒப்பந்தங்கள�ல் எதிர்பார்க்கப்ப�ம், ெபா�ள் இழப்�க்�, 
இ�க்�மாய�ன், வங்கி ஒ�க்கீ� ெசய்தி�க்கிற� (அத்தியாயம் 17(12) மற்�ம் 
அத்தியாயம் 18(41) ஆகியவற்ைறப் பார்க்க�ம்);

iii. �த�ட்டாளர் கல்வ� மற்�ம் பா�காப்� நிதிய�ல் வங்கியால் ேசர்க்கப்பட ேவண்�ய 
ெதாைகைய அந்நிதிய�ல் ேசர்ப்பதில் எந்தவ�தத் தாமத�ம் ஏற்படவ�ல்ைல;

iv. (1) நிர்வாகம் தன� �� அறி� மற்�ம் நம்ப�க்ைகய�ன்ப�, ெவள�நாட்� 
நி�வனங்கள் ('இைடத்தரகர்கள்') உட்பட ேவ� எந்த நபர்(கள்) / நி�வனம்(கள்) 
க்�ம், ��ந்� ெகாண்�, எ�த்� �லமாகேவா அல்ல� ேவ� வ�தமாகேவா, 
இைடத்தரகர் எத்தைகய வழிய��ம் அல்ல� எப்ப��ம் அைடயாளம் காணப்பட்ட 
ப�ற நபர்கள் அல்ல� நி�வனங்க�க்� வங்கிய�ன் சார்பாக ("இ�தி பயனாள�கள்") 
அல்ல� இ�திப் பயனாள�கள் சார்பாக ஏேத�ம் உத்தரவாதம், பா�காப்� அல்ல� 
அ� ேபான்ற ஒன்ைற, ேநர�யாகேவா அல்ல� மைற�கமாகேவா கடேனா 
அல்ல� �த�ேடா, வங்கியால் எந்த நிதி�ம் �ன் ெகாண்� ெசல்லப்படவ�ல்ைல 
அல்ல� கடன் ெகா�க்கப்படவ�ல்ைல அல்ல� �த�� ெசய்யப்படவ�ல்ைல (கடன் 
வாங்கிய நிதி அல்ல� பங்� ப��மியம் அல்ல� ேவ� ஏேத�ம் ஆதாரங்கள் 
அல்ல� நிதிகள்);

(2) நிர்வாகம் தன� �� அறி� மற்�ம் நம்ப�க்ைகய�ன்ப�, ெவள�நாட்� 
நி�வனங்கள் (“நிதிக் கட்சிகள்”) உட்பட எந்தெவா� நபர்(கள்)/நி�வனம்(கள்) 
இடமி�ந்�ம், எத்தைகய வழிய��ம் அல்ல� எத்தைகய வைகய��ம் அைடயாளம் 
காணப்பட்ட ப�ற நபர்கள் அல்ல� நி�வனங்க�க்� வங்கிய�ன் சார்பாக ("இ�தி 
பயனாள�கள்") அல்ல� இ�திப் பயனாள�கள் சார்பாக ஏேத�ம் உத்தரவாதம், 
பா�காப்� அல்ல� அ� ேபான்ற ஒன்ைற, ேநர�யாகேவா அல்ல� 
மைற�கமாகேவா கடனாகேவா அல்ல� �த�டாகேவா, வங்கியால் எந்தெவா� 
நிதி�ம் ெபறப்படவ�ல்ைல என்� ப�ரதிநிதித்�வப்ப�த்�கிற�; மற்�ம்

(3) �ழ்நிைலகள�ல் நியாயமானதாக�ம் ெபா�த்தமானதாக�ம் நாங்கள் க�திய 
தண�க்ைக நைட�ைறகள�ன் அ�ப்பைடய��ம் இ� ெதாடர்பாக நிர்வாகத்தால் 
எங்க�க்� வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் மற்�ம் வ�ளக்கங்கள�ன்ப��ம் �ைணப்ப��� 
(1) மற்�ம் (2) இன் கீழ் நிர்வாகத்தால் ெசய்யப்பட்ட ப�ரதிநிதித்�வங்கள் ஏேத�ம் 
தவறான அறிக்ைகையக் ெகாண்��ப்பதாக நாங்கள் நம்�ம் வைகய�ல் எ��ம் 
எங்கள் கவனத்திற்� வரவ�ல்ைல.

v. சட்டத்தின் ப��� 123 மற்�ம் வங்கி ஒ�ங்��ைறச் சட்டம், 1949 ஆகியவற்�க்� 
இணங்க வங்கி அந்த ஆண்�ல் ஈ�த்ெதாைகைய அறிவ�த்� ெச�த்தி�ள்ள�.

h.  தி�த்தப்பட்ட சட்டத்தின் ப��� 197(16) இன் ேதைவக�க்� இணங்க, தண�க்ைகயாள�ன் 
அறிக்ைகய�ல் ேசர்க்கப்பட ேவண்�ய இதர வ�வகாரங்கைளப் ெபா�த்தவைர, 
வங்கியான� வங்கி ஒ�ங்��ைறச் சட்டம், 1949 இன் கீழ் வைரய�க்கப்பட்ட ஒ� 
வங்கி நி�வனமா�ம்.　.அதன்ப�, சட்டத்தின் ப��� 197 இன் கீழ் ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட 
ேதைவகள் ெபா�ந்தா�.

M S K A & Associates க்கான  Khimji Kunverji & Co LLP க்கான
சார்ட்டட் கணக்காளர்கள்  சார்ட்டட் கணக்காளர்கள்
ICAI நி�வனப் பதி� எண்: 105047W  ICAI நி�வனப் பதி� எண் 105146W/W100621

�ஷார் �ரான�  ெகௗதம் ஷா
உ�ப்ப�னர் எண்: 118580  உ�ப்ப�னர் எண்: 117348
UDIN: 22118580AHQWVC2236  UDIN: 22117348AHQYOK9213

இடம்: �ம்ைப   இடம்: �ம்ைப
ேததி: 23 ஏப்ரல் 2022  ேததி: 23 ஏப்ரல் 2022

ார்ச் 31, 2022 இல் ��வைடந்த ஆண்�ற்கான ICICI வங்கி லிமிெடட்�ன் தன�த்த நிதிநிைல 
அறிக்ைககள் ம�தான �யாத�ன தண�க்ைகயாளர்கள�ன் அறிக்ைகய�ன் ப�ன்ன�ைணப்� “A”

(எங்கள் சம ேததி அறிக்ைகய�ன்' இதர சட்ட மற்�ம் ஒ�ங்��ைற ேதைவகள் பற்றிய 
அறிக்ைக' ப��வ�ன் கீழ் பத்தி "3(f)" இல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள�

நி�வனங்கள் சட்டம், 2013 இன் ப��� 143 இன் �ைணப்ப��� 3 இன் நிபந்தைன (i) இன் கீழ் 
ேமற்�றிய தன�த்த நிதி அறிக்ைககள் ெதாடர்பான உள் நிதிக் கட்�ப்பா�கள் பற்றிய 
அறிக்ைக.

க�த்�

1. 31 மார்ச் 2022 ேததிய�ல் ��வைடந்த ஆண்�ற்கான வங்கிய�ன் தன�த்த நிதிநிைல 
அறிக்ைககள�ன் எங்கள் தண�க்ைக�டன் இைணந்�, அந்த ேததிய�ன் ICICI வங்கி லிமிெடட் 
('வங்கி) இன் தன�த்த நிதிநிைல அறிக்ைககைளப் பற்றிய உள் நிதிக் கட்�ப்பா�கைள 
நாங்கள் தண�க்ைக ெசய்�ள்ேளாம்.

2.  எங்கள் க�த்�ப்ப�, வங்கி எல்லா வைகய��ம், நிதி அறிக்ைககள் ெதாடர்பான ேபாதிய 
உள் கட்�பா�கைள நிைலநாட்��ள்ள�. அேதா�, இந்தக் கட்�ப்பா�கள் 31 மார்ச் 2022 
நிலவரப்ப�, ICAI ெவள�ய�ட்ட நிதித் தகவலள�ப்� ம�தான உள் நிதிக் கட்�ப்பா�கள�ன் 
தண�க்ைகக் �றித்த வழிகாட்�க் �றிப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள அத்தியாவசிய உள் 
கட்�பாட்�க் ��கைளக் கவனத்தில் ெகாண்�, வங்கி நி�வ�ய நிதி அறிக்ைககள் 
ெதாடர்பான உள் கட்�பா� நிபந்தைனகள�ன் அ�ப்பைடய�ல் நைட�ைறபயனாற்ற�டன் 
ெசயல்ப�த்தப்பட்��ந்தன.

உள் நிதிக் கட்�ப்பா�கள�ல் நிர்வாகத்தின் ெபா�ப்�

3. வழிகாட்�க் �றிப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள அத்தியாவசிய உள் கட்�ப்பாட்�க் ��கைளக் 
கவனத்தில் ெகாண்�, வங்கி நி�வ�ய நிதி அறிக்ைககள் ெதாடர்பான உள் கட்�ப்பாட்� 
நிபந்தைனகள�ன் அ�ப்பைடய�ல் உள் நிதிக் கட்�ப்பா�கைள நி�வ�, நிைலநாட்�வ� 
வங்கி நிர்வாகத்தின் ெபா�ப்�. வங்கிய�ன் ெதாழில் சீராக�ம் ெசயல்திறேனா�ம் 
நடத்தப்ப�வைத உ�தி ெசய்வதற்�ப் ேபாதிய உள் நிதிக் கட்�ப்பா�கைள 
வ�வைமப்ப�ம், அமலாக்�வ�ம், நிைலநாட்�வ�ம் இந்தப் ெபா�ப்�கள�ல் உள்ளடங்�ம். 
வங்கிய�ன் ெகாள்ைகக�க்� உட்ப�தல் அதன் ெசாத்�கைளப் பா�காத்தல், 
ேமாச�கைளயம் ப�ைழகைள�ம் த�த்தல் மற்�ம் கண்�ப��த்தல், கணக்கியல் 
பதிேவ�கள�ன் �ல்லியம் மற்�ம் ��ைம, சட்டத்தின்ப� நம்பகமான நிதித் தகவைல 
உ�ய காலத்தில் தயா�த்தல் ஆகிய இதில் உள்ளடங்�ம்.

தண�க்ைகயாள�ன் ெபா�ப்�

4. எங்கள் தண�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் வங்கிய�ன் நிதி அறிக்ைககைள ெதாடர்பான உள் 
கட்�ப்பா�கள் �றித்� க�த்�த் ெத�வ�ப்ப� எங்கள் ெபா�ப்�. நாங்கள் சட்டத்தின் ப��� 
143(10)-ன்கீழ் நிதி அறிக்ைககள் ெதாடர்பான உள் கட்�ப்பா�கள�ன் தண�க்ைகக்�ப் 
ெபா�ந்தக்��ய அள�க்�, வைரய�க்கப்பட்டதாகக் க�தப்ப�ம் தண�க்ைக தரங்க�க்� 
ஏற்ப�ம், நிதித் தகவலள�ப்� ம�தான உள் நிதிக் கட்�ப்பா�கள�ன் தண�க்ைகக் �றித்த 
வழிகாட்�க் �றிப்�க்�ம் ெபா�ந்தக்��ய அள�க்� ஏற்ப�ம் எங்கள் தண�க்ைகைய 
நடத்திேனாம். இந்தத் தரங்கள் மற்�ம் வழிகாட்�க் �றிப்ப�ன்ப�, நாங்கள் ெநறி�ைற 
நிபந்தைனக�க்� உட்பட்�, ேபாதிய நிதி அறிக்ைககள் ெதாடர்டபான உள் கட்�ப்பா�கள் 
நி�வப்பட்�, நிைலநாட்டப்படட்தா என்பதற்�ம், இத்தைகய கட்�ப்பா�கள் எல்லா 
அம்சங்கள��ம் பயன்மிக்கைவயாக இ�ந்ததா என்பதற்�ம் நியாயமான உ�தி ெப�ம் 
வைகய�ல் தண�க்ைகையத் திட்டமிட்� ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம்.

5. எங்கள் தண�க்ைகய�ல் நிதி அறிக்ைககள்ெதாடர்பான உள் கட்�ப்பா�கிளன் ஏற்�ைடைம 
மற்�ம் அவற்றின் நைட�ைறப் பயனாற்றல் �றித்� தண�க்ைக ஆதாரம் ெப�வதற்கான 
நடவ�க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்படேவண்�ம். தன� நிதி அறிக்ைககள் ெதாடர்பான உள் 
கட்�ப்பா�கள் ம�தான எங்கள் தண�க்ைகய�ல் தன� நிதி அறிக்ைககள் ெதாடர்பான உள் 
கட்�ப்பா�கள் பற்றிய ��ந்�ணர்ைவப் ெப�த�ம், ெபா�ள் பலவ �னம் இ�க்கக்��ய 
இடைரக் கண�ப்ப�ம், கண�க்கப்பட்ட இட�ன் அ�ப்பைடய�ல் உள் கட்�ப்பாட்�ன் 
வ�வைமப்ைப�ம் நைட�ைற பயனாற்றைல�ம் ேசாதித்� மதிப்ப��வ�ம் உள்ளடங்�ம். 
ேதர்ந்ெத�க்கப்ப�ம் தண�க்ைகயாள�ன் மதிப்ப�ட்ைடப் ெபா�த்தி�்க�ம். ேமாச� அல்ல� 
ப�ைழயால் தன� நிதி அறிக்ைககள் ெபா�ள் ப�ைழகள் ஏற்படக்��ய இடைர 
மதிப்ப��வ�ிம் இதில் உள்ளடங்�ம்.

6. நாங்கள் ெபற்ற தண�க்ைக ஆதாரம், வங்கிய�ன் தன� நிதி அறிக்ைககள் ெதாடர்பான உள் 
கட்�ப்பா�கள் �றித்த எங்கள் தண�க்ைக க�த்�க்� அ�ப்பைட வழங்�வதற்�ப் 
ேபா�மானைவயாக�ம் ெபா�த்தமானைவயாக�ம் இ�ந்ததாக நாங்கள் நம்�கிேறாம்.

நிதி அறிக்ைகககள் ெதாடர்பான உள்கட்�ப்பா�கள�ன் அர்த்தம்

7. ஒ� நி�வனத்தின் நிதி அறிக்ைககள் ெதாடர்பான உள் கட்�ப்பா�கள் என்ப� நிதித் 
தகவலள�ப்ப�ன் நம்பகத்தன்ைம மற்�ம் ெபா�வாக ஏற்கப்ப�ம் கணக்கியல் 
ெகாள்ைகள�ன்ப� �ற ேநாக்கங்க�க்� நிதி அறிக்ைககள�ன் தயா�ப்� ஆகியவற்றின் 
ெதாடர்ப�ல் நியாயமான உ�தி வழங்�ம் வைகய�ல் வ�ைமக்கப்பட்�ள்ள 
நடவ�க்ைகயா�ம். ஒ� நி�வனத்தின் நிதி அறிக்ைககள் ெதாடர்பான உள் 
கட்�ப்பா�கள�ல் (1) அந்நி�வனத்தின் ப�வர்த்தைனகைள�ம் ெசாத்�கள�ன் 
நிைலமாறைல�ம் நியாயமான �ைறய�ல் வ��வாக�ம், �ல்லியமாக�ம், 
ேநர்ைமயாக�ம், ப�ரதிபலிக்�ம் வைகய�ல் பதிேவ�கைள நிைலநாட்�தல், (2) ெபா�வாக 
ஏற்கப்ப�ம் கணக்கியல் ெகாள்ைககள�ன்ப� நிதி அறிக்ைககள் தயா�க்கப்ப�ம் வைகய�ல் 
ப�வர்ததைனகள் பதி� ெசய்யப்ப�வதற்�ம், நி�வனத்தின் ரசீ�க�ம் ெசல�க�ம் 
நிர்வாகம் மற்�ம் இயக்�நர்கள�ன் அங்கீகாரத்திற்� ஏற்ப மட்�ேம ெசய்யப்ப�தவற்�ம் 
நியாயமான உ�தி வழங்�தல், மற்�ம் (3) நிதி அறிக்ைககள�ன் ெபா�ள் வ�வரங்கைளப் 
பாதிக்க��ய வைகய�ல் நி�வனத்தின் ெசாத்�கள் அங்கீகாரமின்றி பற்�மானம் 
ெசய்யப்ப�தல், பயன்ப�த்தப்ப�தல், அல்ல� நிைலமா�தல் ஆகியவற்ைறத் த�ப்ப� 
அல்ல� உ�ய காலத்தில் கண்�ப��ப்ப� ெதாடர்ப�ல் உள்ள நியாயமான உ�தி 
வழங்�தல் ஆகியவற்�க்கான ெகாள்ைகக�ம் நைட�ைறக�ம் உள்ளடங்�ம்.

நிதி அறிக்ைககள் ெதாடர்பான உள்கட்�ப்பா�கள��ள்ள உள்ளார்ந்த வரம்�கள்

8. தன�த்த நிதிநிைல அறிக்ைககள் ெதாடர்பான உள் நிதிக் கட்�ப்பா�கள�ன் உள்ளார்ந்த 
வரம்�கள், �ட்� அல்ல� �ைறயற்ற நிர்வாகக் கட்�ப்பா�கைள ம��ம் சாத்தியக்��கள் 
உட்பட, ப�ைழ அல்ல� ேமாச� காரணமாக தவறான அறிக்ைககள் ஏற்படலாம் மற்�ம் 
கண்டறியப்படாமல் ேபாகக்��ம். ேம�ம், எதிர்காலக் கட்டங்க�க்கான தன�த்த நிதிநிைல 
அறிக்ைககள் ெதாடர்பான உள் நிதிக் கட்�ப்பா�கள�ன் எந்தெவா� மதிப்ப�ட்�ன் 
கண�ப்�க�ம், நிபந்தைனகள�ல் ஏற்ப�ம் �ழ்நிைல மாற்றங்கள் காரணமாக, தன�த்த 
நிதிநிைல அறிக்ைககைளப் பற்றிய உள் நிதிக் கட்�ப்பா�கள் ேபா�மானதாக இல்லாமல் 
ேபா�ம் அபாயத்திற்� உட்பட்ட�, அல்ல� ெகாள்ைககள் அல்ல� நைட�ைறக�டன் 
இணங்�தல் அள� ேமாசமைடயலாம்.

M S K A & Associates க்கான  Khimji Kunverji & Co LLP க்கான
சார்ட்டட் கணக்காளர்கள்  சார்ட்டட் கணக்காளர்கள்
ICAI நி�வனப் பதி� எண்: 105047W  ICAI நி�வனப் பதி� எண் 105146W/W100621

�ஷார் �ரான�  ெகௗதம் ஷா
உ�ப்ப�னர் எண்: 118580  உ�ப்ப�னர் எண்: 117348
UDIN: 22118580AHQWVC2236  UDIN: 22117348AHQYOK9213

இடம்: �ம்ைப   இடம்: �ம்ைப
ேததி: 23 ஏப்ரல் 2022  ேததி: 23 ஏப்ரல் 2022

இந்திய �சர்வ் வங்கிய�ன் ("ஆர்ப�ஐ") வ�மான 
அங்கீக�ப்� மற்�ம் ெசாத்� வைகப்பா� ("IRAC") பற்றிய 
வழிகாட்�தல்கள், ெசயல்படாத ெசாத்�க்கைள ("NPA") 
அைடயாளம் காண, வைகப்ப�த்த மற்�ம் அத்தைகய 
ெசாத்�க்க�க்�த் ேதைவயான �ைறந்தபட்ச 
ஒ�க்கீட்�ற்கான ெசயலறி� வ�தி�ைறகைள 
ப�ந்�ைரக்கின்றன. IRAC வழிகாட்�தல்கள�ன்ப� NPA 
அைடயாளம் காணல் மற்�ம் வழங்க�க்கான, 
வா�யம் அங்கீக�க்கப்பட்ட ெகாள்ைகைய வங்கி 
ெகாண்��க்க ேவண்�ம்.

NPA ம�தான ஒ�க்�கள் காலகட்டம் மற்�ம் NPA கள�ன் 
வைகப்ப�த்தல், ம�ட்� எதிர்பார்ப்�கள், கடன் தன்ைம, 
ஈட்�ப்ெபாள�ன் மதிப்ப�� மற்�ம் சில தரமான 
அம்சங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் மதிப்ப�டப்ப�கிற� 
மற்�ம் இ� ெதாடர்பாக RBI மற்�ம் வங்கிய�ன் 
அங்கீக�க்கப்பட்ட ெகாள்ைகயால் �றிப்ப�டப்பட்ட, 
�ைறந்தபட்ச ஒ�க்கீ� வ�தி�ைறக�க்� இ� 
உட்பட்ட�.

சில தரமான அம்சங்கைளப் பயன்ப�த்�வதன் �லம், 
NPA க�க்� எதிராகத் ேதைவப்ப�ம் அைடயாளம் 
மற்�ம் ஒ�க்கீட்ைடத் த�ர்மான�க்க, வங்கி தன� 
த�ர்ப்ைபப் பயன்ப�த்த ேவண்�ம். NPA கைள 
அைடயாளம் கா�ம் ஆபத்�, �றிப்ப�ட்டத் �ைறகள�ன் 
ெந�க்�தல் மற்�ம் பணமாக்கல் ேபான்ற 
காரண�களால் பாதிக்கப்ப�கிற�.

��தலாக, சில �ைறக�க்கான �ன்பணங்கள் 
மற்�ம் அைடயாளம் காணப்பட்ட �ன்பணங்கள் 
அல்ல� �� �ன்பணங்கள் உட்பட, NPA என 
வைகப்ப�த்தப்படாத ெவள�ப்பா�கள் ம�தான 
ஏற்பா�கைள வங்கி ெசய்கிற�. இைவ தற்ெசயல் 
வ�திகள் என வைகப்ப�த்தப்பட்�ள்ளன.

NPA கைள அைடயாளம் காண்பதற்�ம், 
�ன்பணங்கைள வழங்�வதற்�ம் கண�சமான அள� 
மதிப்ப�� ேதைவப்ப�வதா�ம், �சர்வ் வங்கிய�ன் 
சாத்தியமான ஒ�ங்��ைற கண்காண�ப்� உட்பட, 
நிதிநிைல அறிக்ைககள�ல் ெவள�ப்ப�த்தப்படக்��ய, 
ஒட்�ெமாத்த தண�க்ைகக்� ெகா�க்கப்பட்ட 
�க்கியத்�வத்ைத வழங்�வதா�ம், �க்கிய 
தண�க்ைக வ�ஷயமாக, NPA கைள அைடயாளம் கண்� 
வழங்�வைத நாங்கள் உ�தி ெசய்�ள்ேளாம்.

�க்கியத் தண�க்ைக வ�வகாரம்
�க்கிய தண�க்ைக வ�வகாரத்திற்� எங்கள் தண�க்ைக 
எவ்வா� த�ர்� கண்ட�

2) வழக்காடல், வ�வ�திப்� மற்�ம் சார்�நிைலப் ெபா�ப்�க�க்கான ஒ�க்�கள்.  

 (சார்�நிைலப் ெபா�ப்�கள�ல் உள்ளடங்�வன) ('ஆய�ரத்தில்)

வ�வரங்கள் 31.03.2022-ல் 31.03.2021-ல்

சட்ட வழக்�கள் 3,201,365 3,302,605

வ�கள் 79,637,364 70,465,484

வங்கிக்� எதிரான, கடன்களாகக் க�தப்படாத,   82,838,729 73,768,089

ெமாத்தக் ேகாரல்கள் 
(அத்தியாயம் 12 I அத்தியாயம் 17(12) மற்�ம் அத்தியாயம் 18(36) ஆகியவற்ைறப் பார்க்க�ம்)

வங்கிக்� பலதரப்பட்ட சிக்கல் நிைலகள�லான சட்ட 
மற்�ம் வ� வழக்�கள் உள்ளன. ஒ�க்�கள் மற்�ம் 
அைவ சார்ந்த ெவள�ப்பா�கள�ன் ெபா�த்தத்ைத 
நிர்ணய�ப்பதில் மதிப்பாய்� �றிப்ப�டத்தக்க அள� 
ஈ�பட்��ப்பைதக் �றிக்கிற�. 

ஒ� ெபா�ப்� இ�க்கிறதா என்பைத�ம் கணக்கியல் 
தரம் 29 வ் ஒ�க்�கள் சார்�ிநைலப் ெபா�ப்�கள் மற்�ம் 
சார்�நிைலச் ெசாத்�கள் ("AS 29") வ�தி�ைறய�ன் 
கணக்கியல் நிபந்தைனய�ன்ப� தகவலள�ப்� ேததிய�ல் 
ஓர் ஒ�க்� அங்கீகாிக்கப்படேவண்�மா, அல்ல� 
சார்�நிைலப் ெபா�ப்பாக ெவள�ய�டப்பட ேவண்�மா 
என்பைத�ம் நிர்ண�யப்பதற்�க் �றிப்ப�டத்தக்க நிர்வாக 
மதிப்பாய்�ைவப்ப�கிற�. ேம�ம், இ� ேபான்ற 
ெபா�ப்�கைள அளவ��வதில் �றிப்ப�டத்தக்க 
மதிப்பாய்�கள் ஈ�ப�த்தப்ப�கின்றன அவற்�ள் 
�றிப்ப�டத்தக்கைவ:

•  ெபா�ப்� ப�சீலைன: அைடயாளம் காணப்பட்ட 
ெபா�ள் வ�வகாரங்கள�ன் ெதாடர்ப�லான 
ெவள�ேயாட்டம் உத்ேதசமானதா என்பைத�ம் 
அதைன நம்பகமான �ைறய�ல் கண�க்க���மா 
என்பைத�ம் நிர்ணய�ப்பதில் மதிப்பாய்� 
பயன்ப�த்தப்ப�கிற�

•  ஒ�க்�கள�ன் ஏற்ற அள�: �றிப்ப�டத்த்கக் 
ஒ�க்�கைளக் கண�ப்பதற்�ப் பயன்ப�த்தப்பட்ட 
ஊகங்கள் மற்�ம் மதிப்பாய்�க�ம் ெபா�த்தம்; 
மற்�ம்

•  ெபா�ப்�கள் மற்�ம் கட்டணங்க�க்கான ஒ�க்�, 
சார்�நிைலப் ெபா�ப்�கள் ஆகியவற்�க்கான 
ெவள�ப்பா�கள�ன் ஏற்ற அள�.

வங்கிய�ன் மதிப்ப�டான� வ�ஷயத்தின் உண்ைமகள், 
அவர்கள�ன் ெசாந்த ���, அ�பவம் மற்�ம் சட்ட 
மற்�ம் �யாத�ன வ� ஆேலாசகர்கள�ன் ஆேலாசைனகள் 
ஆகியவற்றால் ஆத�க்கப்ப�கிற�.

இந்த ெவள�ப்பைடயான வழக்�கள�ன் மதிப்ப�ட்�ற்�, 
சட்டத்தின் வ�ளக்கத்தில் �றிப்ப�டத்தக்க அளவ�லான 
த�ர்ப்� ேதைவப்ப�வதால், இைத ஒ� �க்கிய தண�க்ைக 
வ�ஷயமாக நாங்கள் ேசர்த்�ள்ேளாம்.

இந்த வ�வகாரம் ெதாடர்பான எங்கள் தண�க்ைக 
நைட�ைறகள் ப�ன்வ�வற்ைற உள்ளடக்கிய�:

நாங்கள் வங்கிய�ன் நைட�ைறகைள�ம், ஒ�க்�கள் 
மற்�ம் சார்�நிைலப் ெபா�ப்�கள�ன் கண�ப்�, 
கண்காண�ப்�, ெவள�ப்பா� ஆகியவற்றின் ம�� வங்கி 
நிைலநாட்�ய கட்�ப்பா�கைள�ம் ��ந்�ெகாண்ேடாம்.

எங்கள் தண�க்ைக நைட�ைறகள�ல் ப�ன்வ�பைவ�ம், 
மற்றைவ�ம் உள்ளடங்கின : 

• வ�ப் ெபா�ப்�கள், வ� வ�திப்�கள் மற்�ம் சட்ட 
மற்�ம் வ�வ�திப்� வ�ஷயங்கள�ல் சார்�நிைலப் 
ெபா�ப்�கள் ஆகியவற்ைற த�ர்மான�ப்பதற்கான 
வங்கிய�ன் ெசயல்�ைற பற்றிய ��தைல நாங்கள் 
ெபற்ேறாம்;

• �காரள�க்�ம் ேததிய�ன்ப� எந்ெதந்த வழக்�கள் 
நி�ைவய�ல் உள்ளன என்பதன் அ�ப்பைடய�ல், 
வழக்�கள்/வ�வகாரங்கள�ன் பட்�யைலப் 
ெபற்�ள்ேளாம்.

• �றிப்ப�டத்தக்க சட்ட வ�ஷயங்க�க்காக, நாங்கள் 
ெவள�ப்�ற உ�திப்ப�த்தல்கைள நா�ேனாம் 
மற்�ம் வங்கிக்� எதிரான நி�ைவய�ல் உள்ள 
வழக்�கள�ன் மதிப்ப�ட்�ல் நிர்வாகத்தின் 
ஆவணப்ப�த்தப்பட்ட ���க�டன் 
உ�திப்ப�த்திேனாம்;

• �றிப்ப�டத்தக்க வ�வ�திப்� வ�ஷயங்க�க்காக, 
வங்கியால் ெபறப்பட்ட பல்ேவ� 
ஆைணகள்/அறிக்ைககள் மற்�ம் சம்பந்தப்பட்ட 
ேமல்�ைறய�ட்� ெபா�ப்பைமப்�கள�டம் நிர்வாகம் 
�ன்ைவத்�ள்ள ேமல்�ைறய��கள�ன் 

• காரணங்கைளப் ��ந்�ெகாள்வ� உட்பட, வழக்�கள�ன் 
நிைலையப் ��ந்�ெகாள்வதற்காக எங்கள் வ� 
நி�ணர்கைள நாங்கள் ஈ�ப�த்திேனாம்.

• ப�சீலைனய�ல் உள்ள ெபா�ள�ன் த�திைய, அதில் 
வழங்கப்பட்ட அ�ப்பைடகள் மற்�ம் 
கிைடக்கக்��ய �தந்திரமான சட்ட / வ� 
ஆேலாசைனகைளக் ெகாண்� மதிப்ப�� ெசய்ேதாம்;

• வ� அதிகா�க�டனான க�தப் ேபாக்�வரத்� உட்பட, 
ஆதார ஆவணங்க�க்கான அ�ப்பைட வ� 
நி�ைவகைள ஒப்�க்ெகாண்ேடாம்; மற்�ம் 

• இ� சம்பந்தமாக தன�த்த நிதிநிைல அறிக்ைககள�ல் 
உள்ள ெவள�ப்ப�த்தல்கைள மதிப்ப�� ெசய்ேதாம்.

�க்கிய தண�க்ைக வ�வகாரம்
�க்கிய தண�க்ைக வ�வகாரத்திற்� எங்கள் 
தண�க்ைக எவ்வா� த�ர்� கண்ட�

1)  ெசயல்படாத ெசாத்�க்க�க்கான ('NPA கள்') அைடயாளப்ப�த்தல் மற்�ம் ஒ�க்�கள்

31 மார்ச் 2022 நிலவரப்ப�, ெமாத்த கடன்கள் மற்�ம் �ன்பணங்கள் (ஒ�க்�கள�ன் நிகரம்): 
`8,590,204,390 (ஆய�ரத்தில்)

ெசயல்படா ெசாத்�க்க�க்கான ஒ�க்�கள் `263,638,822  (ஆய�ரத்தில்)

(அத்தியாயம்  9, அத்தியாயம்  17(3) மற்�ம் அத்தியாயம்  18(17))

�லதன வள வ�கிதம் (CRAR)

ICICI ேபங்க் லிமிெடட் ஏப்ரல் 1,2013 �தல், �சர்வ் ேபங்க் ஆப் இந்தியா வைரய�த்த பாஸல் 
III �லதன வள வழிகாட்� வ�திக�க்� உட்பட்ட�. வழிகாட்� வ�திகள�ன்ப�, ப�-1 
�லதனத்தில் ெபா� பங்��தல் ப�-1 (CET 1) �லதன�ம் ��தல் ப�-1 �லதன�ம் 
உள்ளடங்�ம்.

மார்ச் 31, 2022 நிலவரப்ப�. பாஸல் III வழிகாட்� வ�திகள�ன்ப�, இடர் மதிப்ப�டப்பட்ட 
ெசாத்�கள�ன் வ�கிதத்திற்� (CRAR) �ைறந்தபட்சம் 11.70% �லதனத்ைத�ம், �ைறந்தபட்சம் 
8.20% CET1 CRAR வ�கிதத்ைத�ம், �ைறந்தபட்சம் 9.70% ப�-1 CRAR வ�கிதத்ைத�ம் வங்கி 
நிைலநாட்டேவண்�ம். �ைறந்தபட்ச ெமாத்த CRAR, ப�-1 CRAR, CET1 CRAR ேதைவப்பா�கள�ல் 
2.50% �லதனப் பா�காப்� ஒ�க்கீ�ம் உள்நாட்� நைட�ைற �க்கியத்�வம் ெபற்ற 
வங்கியாக வங்கி நிர்ணய�க்கப்பட்டதன் ெதாடர்ப�லான ��தலான 0.20% �லதன 
ேதைவப்பா�ம் உள்ளடங்�ம்.

ப�ன்வ�ம் அட்டவைண, �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள காலகட்டத்தில், பாஸல் III 
வைரயைறப்ப�யான �லதன வள கணக்கீட்ைடக் காட்�கிற�.

 மார்ச் 31, 2022  மார்ச் 31, 2021
வ�வரங்கள் நிலவரப்ப� நிலவரப்ப�

ெபா�ப் பங்��தல்ப� 1 CRAR (%) 17.60% 16.80%

ப� 1 CRAR (%) 18.35% 18.06%

ப� 2 CRAR (%) 0.81% 1.06%

ெமாத்த CRAR (%) 19.16% 19.12%

திரட்டப்பட்ட சமபங்� �லதனத்தின் ெதாைக1 .. 150,000.0

திரட்டப்பட்டக் ��தல் அ�க்�-1 

�லதனத்தின் ெதாைக, அதில்  

1. நிரந்தரமான ஒட்�ெமாத்தமல்லாத 
  வ��ப்பப் பங்�கள் .. ..

2. நிரந்தரமான கடன் க�வ�கள் .. ..

திரட்டப்பட்ட அ�க்�-2 �லதனத்தின் 
ெதாைக, அதில்  

1. கடன் �லதனக் க�வ�கள் .. ..

2. வ��ப்ப பங்� �லதனக் 
  க�வ�கள் .. ..

நிரந்தர ஒட்�ெமாத்த வ��ப்பப் பங்� 
(PCPS)/ம�ட்ெட�க்கத்தக்க 
ஒட்�ெமாத்தமல்லாத வ��ப்ப் பங்�கள் 
(RNCPS)/ம�ட்ெட�க்கத்தக்க ஒட்�ெமாத்த 
வ��ப்பப் பங்�கள் (RCPS/]

1. ��தலாக $ 7,988.8 மில்லியன் மார்ச் 31, 2022 -ல் ��வைடந்த வ�டத்தில் ஊழியர் 
பங்� வ��ப்பங்கைளப் பயன்ப�த்தி திரட்டப்பட்ட� (மார்ச் 31, 2021 ��வைடந்த ஆண்�: 
$ 5,306.3 மில்லியன்).

மார்ச் 31. 2022 நிலவ�ய இ�ப்�நிலக் �றிப்�

� மில்லியன�ல்

     31.03.2022-ல் 31.03.2021-ல்

�லதன�ம் ெபா�ப்�க�ம்  

�லதனம் 13,900 13,834

நி�ைவய��ள்ள ஊழியர்கள�ன் பங்� உ�ைமகள் 2,664 31

காப்�நிதிக�ம் உப��ம் 1,688,556 1,461,227

ைவப்�கள் 10,645,716 9,325,222

ைகமாற்�கள் 1,072,313 916,309

இதர ெபா�ப்�க�ம் ஒ�க்�க�ம் 689,828 587,704

ெமாத்த �லதன�ம் ெபா�ப்�க�ம்   14,112,977 12,304,327

ெசாத்�கள்  

�சர்வ் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியாவ��ள்ள

ெராக்க�ம் இ�ப்�க�ம் 601,208 460,312

வங்கிகள��ள்ள இ�ப்�க�ம் அைழப்� மற்�ம்
��கிய அறிவ�ப்ப�ன் ேப�ல் கிைடக்�ம் பண�ம் 1,077,016 870,971

�த��கள் 3,102,410 2,812,865

�ன்பணம் 8,590,204 7,337,291

நிைலச் ெசாத்�கள்  93,738 88,776

இதர ெசாத்�கள் 648,401 734,112

ெமாத்த ெசாத்�கள் 14,112,977 12,304,327

சார்�நிைலப் ெபா�ப்�கள் 38,676,759 26,486,407

வ��க்��ய உண்�யல்கள் 751,508 546,434

d.  ெட�ேவட்�வ்கள�ன் மதிப்ப��  
     (� மில்லியன�ல்)

வ�வரங்கள் உள்ளடக்கப்பட்ட ப��� 31.03.2022-ல் 31.03.2021-ல்

ேகாட்பாட்� மதிப்� சார்�நிைலப் ெபா�ப்�கள் 37,056,016,613 25,062,638,040

(அத்தியாயம்  12.III, 12.V, 12.VII மற்�ம் 18(14) ஆகியவற்ைறப் பார்க்க�ம்)

ெட�ேவ�வ்கள் ெவள�த்தரப்� உள்ள ��கைளக் ெகாண்ட 
�ன்வ�வங்கள�ன் �லமாக மதிப்ப�டப்ப�கின்றன. 
வங்கிய�ன் ெட�ேவட்�வ் பட்�யலில், அதன் 
வா�க்ைகயாள�ன் சார்ப�ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனக�ம் (�� அ�ப்பைடய�லான 
பா�காப்�ள்ளைவ) வங்கிய�ன் பாத்தியைதக்�ம் அந்நியச் 
ெசலாவண� இட�க்�ம் ஈ�ெகா�க்�ம் 
பாிவர்த்தைனக�ம் உள்ளடங்�கின்றன.

வங்கிய�ன் ெட�ேவ�வ்கள் மதிப்�த் த�ர்மான�க்கப்ப�கிற 
மதிப்ப�ட்� உத்திகள�ன் பயன்பா�த்�வதில் நிர்வாகத்தின் 
த�ர்ப்ப�ன் ஒ� �றிப்ப�ட்ட அள� ஈ�ப�த்தப்ப�கிற�. நிதி 
அறிக்ைகய�ன் இடரான� �றிப்பாக சிக்கான மதிப்ப�ட்� 
மாதி�கள், மதிப்ப�ட்� அள��க்கள், மற்�ம் நியாயமான 
மதிப்�கைள த�ர்மான�ப்பதில் பயன்ப�த்தப்ப�ம் 
உள்ள ��கள் ெதாடர்பாக �றிப்பாக எ�கின்றன.

நிதி அறிக்ைககள், நிர்வாகத்தின் �றிப்ப�டத்தக்க 
கண�ப்�கள் மற்றம் மதிப்பாய்�கள், இத்தைகய 
கண�ப்�கைள�ம் மதிப்பாய்�கைள�ம் ேசாதிப்பதற்�த் 
ேதைவயான தண�க்ைகயாள�ன் கவன�ப்� ஆகியவற்றில் 
ேமற்கா�ம் வ�வகாரம் �றிப்ப�டத்தக்க பங்� வகிப்பதால், 
நடப்� தண�க்ைக ஆண்�க்கான �க்கிய தண�க்ைக 
வ�வகாரமாக இதைன அைடயாளம் கண்��க்கிேறாம்.

எங்கள�ன் தண�க்ைக நைட�ைறகள�ல் ப�ன்வ�பைவ�ம், 
மற்றைவ�ம, உள்ளடங்கின:

நாங்கள் ஒ� ��தைலப் ெபற்ேறாம், வ�வைமப்ைப 
மதிப்ப�� ெசய்ேதாம், ேம�ம் மதிப்ப�ட்�ச் 
ெசயல்�ைறகள் ம�தான �க்கிய கட்�ப்பா�கள�ன் 
ெசயல்பாட்�த் திறைனச் ேசாதித்ேதாம், இதில் 
அடங்�பைவ:

-  நிர்வாக வல்�நர் ேமற்ெகாண்ட �ேயச்ைச வ�ைல 
ச�பார்ப்�; மற்�ம்

ஒ� மாதி�க்�� அ�ப்பைடய�ல், ெதாடர்�ைடய �சர்வ் 
வங்கிய�ன் வ�தி�ைறகள், மதிப்ப�ட்� �ைறய�ன் 
நியாயத்தன்ைம மற்�ம் பயன்ப�த்தப்ப�ம் 
உள்ள ��க�க்� இணங்�வைத உ�தி ெசய்வதற்காக, 
ெட�ேவ�வ்கள�ன் மதிப்ப�ட்�ன் �யாத�ன 
ம�மதிப்ப�ட்ைடச் ெசய்ேதாம் மற்�ம் மதிப்ப�ட்�ல் 
பயன்ப�த்தப்ப�ம் �றிப்ப�டத்தக்க மாதி�க்��கள் 
மற்�ம் �ைறகைள�ம் மதிப்ப�� ெசய்ேதாம்.

�க்கியத் தண�க்ைக வ�வகாரம்
�க்கிய தண�க்ைக வ�வகாரத்திற்� எங்கள் 
தண�க்ைக எவ்வா� த�ர்� கண்ட�

 தவ�கிதம் தவ�ர மில்லியன�ல்

Registered O�ce: ICICI Bank Tower, Near Chakli Circle, Old Padra Road, Vadodara 390 007, India
Corporate O�ce: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051, India

-

-

இந்த வ�வகாரம் ெதாடர்பான எங்கள் தண�க்ைக நைட�ைறகள் 
ப�ன்வ�மா�:

கடன்கள�ன் ஒப்�தல், பதி� ெசய்தல், கண்காண�ப்� மற்�ம் ம�ட்ெட�ப்�, 
காலாவதியான / ெந�க்�தல் கணக்�கைள கண்காண�த்தல், NPA ஐ 
அைடயாளம் கா�தல், NPA க்கான வழங்கல் மற்�ம் பா�காப்� மற்�ம் 
ப�ைணயத்தின் மதிப்ப�� ஆகியவற்றின் �க்கிய கட்�ப்பா�கள�ன் 
(பயன்பாட்�க் கட்�ப்பா�கள் உட்பட) வ�வைமப்� மற்�ம் 
ெசயல்திறைன ேசாதித்த�. ேம�ம் வங்கியால் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் 
தற்ெசயல் ஏற்பா�கள் பற்றிய ��தைலப் ெபற்�, அத்தைகய 
மதிப்ப�ட்�ற்� வங்கியால் பயன்ப�த்தப்பட்ட அ�ப்பைட கண�ப்�கள் 
ச�பார்க்கப்பட்ட�.

பயன்பாட்�க் கட்�ப்பா�கள�ன் ேசாதைனய�ல் தான�யங்� கட்�ப்பா�கள், 
அறிக்ைககள் மற்�ம் அைமப்� சமரசங்கள் ஆகியைவ அடங்�ம்.

நிர்வாகச் ெசயல்�ைறைய�ம் வா�யம் அங்கீக�க்கப்பட்ட 
ெகாள்ைகய�ன்ப� வழங்�வதன் அ�ப்பைடய�ல், ெசயல்படாத 
�ன்ேனற்றங்கைள வழங்�வதற்கான கணக்கீ�கள�ன் ம�தான 
கட்�ப்பா�கைள�ம் மதிப்ப�� ெசய்ேதாம்.

தற்ேபாைதய IRAC வ�தி�ைறகள் மற்�ம் வங்கிக் ெகாள்ைகய�ன்ப�, 
ச�யான வைகப்பா� மற்�ம் ஒ�க்கீட்�த் ெதாைகைய மதிப்ப��வதற்�, 
காலாவதியான காலகட்டத்ைத கணக்கி�வ� உட்பட, NPA என 
ெபா�த்தமான வைகப்பாட்�ன் மதிப்ப�ட்�ற்கான அள� மற்�ம் தர 
ஆபத்� காரண�கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கடன் வாங்�பவர்கைளத் 
ேதர்ந்ெத�த்ேதாம்.

ப�ன்வ�வனபைவ மட்�மல்லாத ப�ற �க்கிய நைட�ைறச் 
ெசயலாற்றைல�ம் ெசய்ேதாம்:

• ெசயல்ப�ம் கடன்கள�ன் மாதி���கைளத் ேதர்ந்ெத�த்ேதாம் மற்�ம் 
அைவ NPA என வைகப்ப�த்தப்பட ேவண்�மா என �யாத�னமாக 
மதிப்ப�ட்ேடாம்;

• ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட மாதி���க�க்�, இைண மதிப்ப��கள், நிதிநிைல 
அறிக்ைககள் மற்�ம் ப�ற தரத் தகவல்கள் மதிப்பாய்� ெசய்யப்பட்டன. 

• ெந�க்�தைலக் கண்டறிய, �சர்வ் வங்கிய�ன் ெப�கடன்க�க்கான 
மத்திய தகவல் களஞ்சியத்தில் (CRILC) வங்கி மற்�ம் ப�ற வங்கிகளால் 
சிறப்�க் �றிப்�க் கணக்�களாக ("SMA") அறிவ�க்கப்பட்ட கணக்�க ைள 
க�த்தில் ெகாண்ேடாம்.

• ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட மாதி���க�க்�, NPA மற்�ம் சிவப்�க் 
ெகா�ய�டப்பட்ட கணக்�கள் என வைகப்ப�த்தக்��ய கணக்�கைள, 
�ேயச்ைச �ைறய�ல் மதிப்ப�ட்ேடாம்.

 • ஒ� �றிப்ப�ட்ட கடன் கணக்� அல்ல� NPA ஆகக் க�தப்பட ேவண்�ய 
ஏேத�ம் தயா�ப்� வைககள�ல், ெந�க்�தல் அல்ல� தவறல் 
நிகழ்வ�ன் �றிகாட்�கள் உள்ளதா என்பைதக் கண்டறிய, கடன் மற்�ம் 
இடர் �ைறக�டன் வ�சாரைணகைள ேமற்ெகாண்ேடாம்.

• ெந�க்கப்பட்ட கடன் கணக்�கைள அைடயாளம் காண, வங்கி 
உ�வாக்கிய �ன்�ட்�ய எச்ச�க்ைக அறிக்ைககைள ஆய்� 
ெசய்ேதாம்.

• கடன் இடர் இ�ப்பதாகக் க�தப்ப�ம் �ைறகள் மற்�ம் அைடயாளம் 
காணப்பட்ட �ைறக�க்� ஏற்ப�ம் இடர்கைளக் �ைறப்பதற்� 
எ�க்கப்பட்ட நடவ�க்ைககள் �றித்� வங்கிய�ன் நிர்வாகத்�டன் 
�றித்த வ�வாதங்கைள நடத்திேனாம்.

• ேகாவ�ட்-19 ெதாடர்பான ெந�க்�த�க்கான த�ர்மானக் கட்டைமப்ப�ன் 
கீழ், அைவ �சர்வ் வங்கிய�ன் வழிகாட்�தல்க�க்� இணங்�வதற்காக; 
MSME ம�சீரைமப்� �ற்றறிக்ைகய�ன் கீழ் ம�சீரைமக்கப்பட்ட 
கணக்�க�க்கான மாதி�க்��கைளத் ேதர்ந்ெத�த்� ப�ேசாதித்ேதாம்; 
மற்�ம்

• NPA கள் ெதாடர்பான, ெதாடர்�ைடய கணக்கியல் தரநிைலகள் மற்�ம் 
RBI ேதைவக�க்� எதிரான ெவள�ப்ப�த்தல்கள�ன் ெபா�ந்�தன்ைம 
மற்�ம் ேபா�மான தன்ைமைய நாங்கள் மதிப்ப�ட்ேடாம்

வங்கிய�ன் தகவல் ெதாழில்�ட்பச் �ழல் சிக்கலான�. 
வங்கிய�ன் ெசயல்பாட்� நைட�ைறகள��ம் பல்ேவ� 
இடங்கள�ல் ெப�மள� ப�வர்த்தைனகள�ன் பதிவ��ம் 
ஏராளமான �ேயச்ைசயான மற்�ம் ஒன்ைறெயான்� 
சார்ந்�ள்ள தகவல் ெதாழில்�ட்ப இயங்� �ைறகள் 
பயன்ப�த்தப்ப�கின்றன.

தகவல் ெதாழில்�ட்ப அைமப்�கள�ன் நம்பகத்தன்ைம 
மற்�ம் பா�காப்�, வங்கிய�ன் வண�க 
நடவ�க்ைககள�ல் �க்கிய பங்� வகிக்கிற�. தினச� 
ெப�ய அளவ�லான ப�வர்த்தைனகள் 
ெசயலாக்கப்ப�வதால், பயன்பா�கள் எதிர்பார்த்தப� 
தரைவச் ெசயலாக்�வைத�ம், ச�யான �ைறய�ல் 
மாற்றங்கள் ெசய்யப்ப�வைத�ம் உ�திெசய்ய IT 
கட்�ப்பா�கள் ேதைவப்ப�கின்றன.

நம்பகமான நிதி அறிக்ைகய�ட�க்காக, ேதைவக்ேகற்ப, 
��ைமயாக, �ல்லியமாக மற்�ம் ெதாடர்ச்சியான 
�ைறய�ல் தர�கைளச் ெசயலாக்க, அத்தைகய IT 
அைமப்�களால் ���ம் என்பைத உ�திப்ப�த்த, 
ெபா�த்தமான IT ெபா�க் கட்�ப்பா�கள் மற்�ம் 
பயன்பாட்�க் கட்�ப்பா�கள் ேதைவ. உயர் நிைல 
தான�யக்கம், நிர்வாகத்தால் பயன்ப�த்தப்ப�ம் 
கண�சமான எண்ண�க்ைகய�லான அைமப்�கள் மற்�ம் 
IT கட்டைமப்ப�ன் சிக்கலான தன்ைம மற்�ம் நிதி 
அறிக்ைகய�டல் அைமப்ப�ல் அதன் தாக்கம் 
ஆகியவற்றின் காரணமாக, 'IT அைமப்�கள் மற்�ம் 
கட்�ப்பா�கள்' ஐ �க்கிய தண�க்ைக வ�ஷயமாக 
நாங்கள் அைடயாளம் கண்�ள்ேளாம்.

�க்கியத் தண�க்ைக வ�வகாரம்
�க்கிய தண�க்ைக வ�வகாரத்திற்� எங்கள் தண�க்ைக 
எவ்வா� த�ர்� கண்ட�

ெபா�க் கட்�ப்பா�கள், பயன்பாட்�க் கட்�ப்பா�கள் மற்�ம் IT சார்ந்த 
ைகேய� கட்�ப்பா�கள் ஆகியவற்ைறச் ேசாதிப்பதற்காக, தண�க்ைகய�ன் 
ஒ� ப�தியாக IT நி�ணர்கைள நாங்கள் ஈ�ப�த்திேனாம். வங்கிய�ன் 
தகவல் ெதாழில்�ட்ப அைமப்�களால் தயா�க்கப்பட்ட தகவல்கள�ன் 
�ல்லியத்ைத ேசாதிக்க�ம் �� உதவ�ய�.

வங்கிய�ல் ெசயல்ப�த்தப்பட்ட தகவல் ெதாழில்�ட்ப பயன்பா�கள�ன் 
தளவைமப்� பற்றிய ஒ� வ��வான ��தைலப் ெபற்ேறாம். அைதத் 
ெதாடர்ந்� ெசயல்�ைற ��தல், பயன்பா�கைள அதற்�ப் ெபா�த்தம் 
ெசய்தல், ேம�ம் மக்கள்-ெசயல்�ைற மற்�ம் ெதாழில்�ட்பத்தால் 
ஏற்ப�ம் நிதி இடர்கைளப் ��ந்�ெகாள்வ� ஆகியவற்ைறச் ெசய்ேதாம்.

�க்கிய IT தண�க்ைக நைட�ைறகள�ல், பயனர் அ�கல் நிர்வாகம் 
(பயனர் அ�கல் வழங்�தல், வழங்கல் ந�க்கம், அ�கல் மதிப்பாய்�, 
கட�ச்ெசால் உள்ளைம� மதிப்பாய்�, கடைமகைள ப��த்தல் மற்�ம் 
சிறப்��ைம அ�கல் ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கிய�), மாற்றம் நிர்வாகம் 
(வைரய�க்கப்பட்ட நைட�ைறக�க்� இணங்�கிற உற்பத்தி �ழலில் 
உள்ள ெவள�ய�� மாற்றம் இதில் அடங்�ம் மற்�ம் �ற்�ச்�ழைலப் 
ப��ப்ப� உ�தி ெசய்யப்ப�கிற�), நிரல் ேமம்பா� (தர� இடம்ெபயர்�ச் 
ெசயல்பா�கள�ன் மதிப்பாய்� இதில் அடங்�ம்), கண�ன� ெசயல்பா�கள் 
(இதில் காப்�ப்ப�ரதி, ெதா�தி ெசயலாக்கம் (இைட�க ேசாதைன உட்பட), 
நிகழ்� நிர்வாகம் மற்�ம் தர� ைமய பா�காப்�த் ெதாடர்பான �க்கிய 
கட்�ப்பா�கள�ன் ேசாதைன இதில் அடங்�ம்), கண�ன� இைட�கக் 
கட்�ப்பா�கள�ன் ம�� ெசயல்ப�ம் �க்கிய கட்�ப்பா�கள�ன் ேசாதைன 
வ�வைமப்� மற்�ம் ெசயல்பாட்� ெசயல்திறன் ஆகியைவ அடங்�ம். 
கண�ன�க�க்கான அ�க�க்கான ேகா�க்ைககள் ச�யான �ைறய�ல் 
பதி�ெசய்யப்பட்�, மதிப்பாய்� ெசய்யப்பட்�, அங்கீக�க்கப்பட்டைவ 
என்பைதச் ேசாதிப்ப�ம் இதில் அடங்�ம். ேம�ம், ெகாள்ைக மற்�ம் 
நைட�ைற ெதாடர்பான நி�வன நிைல கட்�ப்பா�கள் மற்�ம் 
ேகாவ�ட்-19 இன் தாக்கத்தின் காரணமான வண�கத் ெதாடர்ச்சித் திட்ட 
மதிப்ப�� ஆகியைவ�ம் எங்கள் தண�க்ைக நைட�ைறய�ன் ஒ� 
ப�தியா�ம்.

ேமற்�றியவற்�டன் வ�சாரைண, ஆவணங்கள்/பதி�/அறிக்ைககள், 
அவதான�ப்� மற்�ம் ம�ெசயல்பா� ேபான்ற பல்ேவ� �ட்பங்கைளப் 
பயன்ப�த்தி, நிதி அறிக்ைகய�டலின் �க்கிய உள் அைமப்�க் 
கட்�ப்பா�களாகக் க�தப்ப�ம் சில தான�யங்� கட்�ப்பா�கள�ன் 
வ�வைமப்� மற்�ம் ெசயல் திறன் ஆகியைவ�ம் ேசாதிக்கப்பட்டன. 
பாதகச் ேசாதைன �ட்பத்ைதப் பயன்ப�த்தி�ம் சில கட்�ப்பா�கைள 
நாங்கள் ேசாதித்ேதாம்.

ேதைவப்ப�ம் இடங்கள�ல், ஈ�ெசய்�ம் கட்�ப்பா�கைள ப�ேசாதித்�, 
மாற்� நைட�ைறகைளச் ெசயல்ப�த்திேனாம். ��தலாக, தண�க்ைகக் 
காலத்தில் IT தவளைமப்ப�ல் ெசய்யப்பட்ட மாற்றங்கைள, ெதாடர்�ைடய 
இடத்தில் ��ந்�ெகாண்ேடாம்.


