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இ�ப்� நிைலக் �றிப்ப�ன் ��க்கம்

வ�மான அறிக்ைகய�ன் ��க்கம்

மில்லியன் கணக்கில்
தலா பங்� வ�வரம் ந�ங்கலாக

வ�மானம்
Revenue

ெசாத்�கள்

மில்லியன் கணக்கில்

ெராக்கம் மற்�ம் வங்கிகள�டமி�ந்� வரேவண்�யைவ

வங்கி �த�ட்�க் கட்டணங்கள்
அ�ப்பைடப் ப�வர்த்தைனகள்
கடனள�ப்� மற்�ம் ைவப்� ெதாடர்�ைடய
கட்டணங்கள்
ெசாத்� நிர்வாகம், நிர்வாகம் மற்�ம் தர�கள்
�த�ட்�ப் பங்�ப்பத்திர ஆதாயங்கள்
அடமானக் கட்டணங்க�ம் ெதாடர்�ைடய வ�மான�ம்
அட்ைட வ�மானம்
இதர வ�மானம்

வங்கிகள�ல் இ�ப்�கள்

வ�ற்கப்பட்ட �ட்டர� நிதிக�ம் ம�வ�ற்பைன உடன்பாட்�ன் கீ ழ் வாங்கப்பட்ட பத்திரங்க�ம்

ைகமாற்� பங்�ப் பத்திரங்கள்
வர்த்தக ெசாத்�கள்

�த�ட்�ப் பங்�ப் பத்திரங்கள் ($78க்கான கடன்
இழப்�க்கான நிகர ஒ�க்கீ � )

கடன் (கடன் இழப்�க�க்கான நிகர ஒ�க்கீ � $28,328)

வட்� சாரா வ�மானம்

ஒன்���ன வட்� மற்�ம் வரேவண்�ய கணக்�கள்

வட்� வ�மானம்
வட்�ச் ெசல�கள்

கட்டட�ம் சாதன�ம்

நல்ெலண்ண மதிப்�, அடமானக்கடன் அைடப்� உ�ைமகள்,
இதர கண்�டற்ற ெசாத்�கள்

நிகர வட்� வ�மானம்

இதர ெசாத்�கள்

ெமாத்த நிகர வ�மானம்

ெமாத்த ெசாத்�கள்

கடன் இழப்�க�க்கான ஒ�க்�

ெபா�ப்�கள்

வட்� சாரா ெசல�கள்

ைவப்�கள்(1)

ஊழியர் அ��லங்கள்
அ�ேபாகச் ெசல�கள்
ெதாழில்�ட்பம், ெதாடர்�, சாதனச்
ெசல�கள்
நி�ணத்�வம் மற்�ம் ெவள�ச்ேசைவகள்
சந்ைதப்ப�த்தல் ெசல�கள்
இதர ெசல�கள்

வாங்கப்பட்ட �ட்டர� நிதிக�ம்

ம�வ�ற்பைனக் உடன்பாட்�ன் கீ ழ்
கடனள�க்கப்பட்ட அல்ல�

வ�ற்கப்பட்ட பங்�ப் பத்திரங்க�ம்

��கியகாலக் ைகமாற்�கள்
வர்த்தக ெபா�ப்�கள்

ெமாத்த வட்� சாரா ெசலவ�னம்

ெகா�க்கப்பட ேவண்�ய கணக்�கள் மற்�ம்
இதர ெபா�ப்�கள்

வ�மான வ� ெசல�க்� �ந்திய வ�மானம்

ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட மா�ப�ம் வட்�

வ�மான வ� ெசல�

நி�வனங்கள் ெவள�ய�ட்ட சாதக பாத்தியைத

நிகர வ�மானம்

ந�ண்டகால கடன்

ெபா� பங்�தாரர்க�க்��ய நிகர

ெமாத்தப் ெபா�ப்�கள்

வ�மானம்

ெமாத்தப் பங்�தாரர்கள�ன் பங்��தல்

ெபா�ப் பங்� ஒன்றின் நிகர வ�மான வ�வரம்
பங்� ஒன்றின் அ�ப்பைட வ�மானம்

ெமாத்தப் ெபா�ப்�க�ம் பங்�தார�ன்

அைனத்� ெதாைகக�ம் �எஸ் டாலர்கள�ல்

(1) ைவப்�த் தகவல்கள்:

JPMorgan Chase & Co.ய�ன் 2020 �சம்பர் 31ல் ��வற்ற ஆண்�க்��ய

மத்திய ைவப்�க் காப்��தி நி�வனத்தின் ("FDIC") ைவப்�க் காப்�-

பங்��த�ம்

பங்� ஒன்றின் ெராக்கமாக்கிய வ�மானம்

ப�வம் 10-Kல் உள்ளற ஆண்டறிக்ைக�டன் ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட
நிதி நிைல அறிக்ைககள�ன் �றிப்�கள், �றிப்ப�டத்தக்க �ைணக்
நி�வனங்கள் பட்�யல் மற்�ம் இயக்�நர் கழகத்தின் உ�ப்ப�னர்கள்

பட்�யல்

அ�வலகம்

அடங்கிய
JPMorgan

அறிக்ைகய�ன்

Chase

Bank,

ப�ரதிகைளச்

National

Association

சிங்கப்�ர்

�கவ�ய�ல்

ேகட்�ப் ெபறலாம். ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட நிதி நிைல அறிக்ைககள�ன் �றிப்�கள் இந்த அறிக்ைககள�ன் ஒ� �க்கிய அங்கமா�ம்.
JPMorgan Chase & Co.ய�ன் தண�க்ைகயான ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட
நிதி நிைல அறிக்ைககள�ன் ��த் ெதா�ப்ைபயம் பார்க்காமல் நிதி
நிைலைய�ம்

நைட�ைறப்

பலாபலைன�ம்

��ைமயாகப்

��ந்�ெகாள்ள இயலா�.

2020 �சம்பர் 31ல் இடர் உள்ள �லதன வ�கிதங்கைளக் கணக்கி�மத்திய

காப்�நிதி

வா�ய

ஆ�நர்

மன்ற

�லதன

வழிகாட்�கள�ன்கீ ழ், JPMorgan Chase & Co.ய�ன் ெபா� பங்� �தல்ப� �லதனம் (CET1), ப� 1 �லதனம் மற்�ம் ெமாத்த �லதனம்
வ�திங்கள் ப�ன்வ�மா�:
Basel III

வழங்�கிற�.

காப்��தி�ள்ள

ஒவ்ெவா�

வங்கிய��ம்,

ஒவ்ெவா� கணக்��ைம ப���க்�ம், ஒவ்ெவா� ைவப்�த்தார�க்�ம் $250,000 வைரய�லான �.எஸ். உள்நாட்� ைவப்�க�க்�
FDIC காப்��தி உண்�. ஆனால், அெம�க்கா, அதன் ஆட்சிக்�
உட்பட்ட

ப�திக�க்�

ெவள�ேய

அைமந்�ள்ள

காப்��திப்

ெபற்ற நி�வனத்தின் வங்கி அ�வலகங்கள�ல் மட்�ேம ெகா�க்கப்படக்��ய

ைவப்�க�க்�

FDIC

காப்��தி

ெபா�ந்தா�.

ேம�ம் அெம�க்க வங்கி ஒன்� ெபா�ப்� அதிகா�கள�ன் வசம்
இ�க்�ம் பட்சத்தில் ெவள�நாட்�க் கிைள ைவப்�கள், வங்கிய�ன்
�.எஸ். உள்நாட்� ைவப்�கைளவ�டக் �ைறந்த அள� உ�ைமட்�

ைவப்பாளர்கள�ன்

ேகா�க்ைககள்

நிர்வாகச்

ெசல�கள்

எல்லாம் ேபாக ெபா�ப்� அதிகா�கள�டம் பணம் ம� தம் இ�ந்தால் அைதக் ெகாண்� வங்கிய�ன் ெபா�வான ஈ� இல்லாத கடன �ந்ேதா�க்� இைணயான வ�கிதாசார �ைறப்ப� பணம் தி�ப்ப�க்
ெகா�க்கப்ப�ம்.

Basel III

நிைலப்ப�த்திய�
CET1 �லதன வ�கிதம்
ப� 1 �லதன வ�கிதம்
ெமாத்த �லதன வ�கிதம்

தி

ையேய ெகாண்� இ�க்�ம். அேதா� அைனத்� �.எஸ். உள்நா-

வ�திக�க்�ட்பட்ட �லதன வ�திகள்:
வதற்கான

�தி நிதி �றிப்ப�ட்ட �.எஸ். உள்நாட்� ைவப்�க�க்�க் காப்��-

ேமம்ப�த்திய�

1 3 .1 %
1 5 .0 %
1 7 .3 %

1 3 .8 %
1 5 .8 %
1 7 .3 %

பதி� ெபற்ற �ேயட்ைச ெபா� கணக்காய்� நி�வனத்தின்
அறிக்ைக
JPMorgan Chase & Co. பங்�தாரர்கள் மற்�ம் இயக்�நர்கள்
மன்றத்திற்�.

நாங்கள், ெபா� நி�வன கணக்�ச் ச�பார்ப்�க் கழகத் தரங்க�க்�

மற்�ம் ெராக்கப் �ழக்கம் (இங்� பைடக்கப்படாத�) ஆகியவற்ைறத் தண�க்ைக ெசய்தி�க்கிேறாம்; ேம�ம் இதன் ெதாடர்ப�ல் 2021
ப�ப்ரவ� 23ம் ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகைய ெவள�ய�ட்��க்கிேறாம். ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட நிதி அறிக்ைககள் �றித்த ஆட்ேசபைனக்� இடமில்லாத க�த்� இந்த அறிக்ைகய�ல் உள்ளடங்�ம்.

(அெம�க்க) ஏற்ப, JPMorgan Chase & Co. மற்�ம் அதன் �ைண

எங்கள் க�த்�ப்ப�, இைணக்கப்பட்�ள்ள ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட

நிறவனங்கள�ன்

நிதி நிைல அறிக்ைககள�ன் ��க்கம், எல்லா அம்சங்கள��ம், அ�

நிலவ�யப�
�றிப்�கைள�ம்,

(”நி�வனம்”)

2020

மற்�ம்

2019

ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட
2020

�சம்பர்

31ல்

���ற்ற

�சம்பர்

31ல்

இ�ப்�நிைலக்

ெபறப்பட்ட

ஆண்�க்��ய

அ�ப்பைடய�ல், நியாயமான �ைறய�ல் பைடக்கப்பட்�ள்ளன.

ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட

நி�வனத்தின் ஆண்� அறிக்ைகய�ல் ப�வம் 10-Kல் இடம்ெப�ம்
2020 �சம்பர் 31 ���ற்ற �ன்றாண்� காலத்திற்��ய ஒவ்ேவார்
ஆண்�ன் சார்�ள்ள ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட வ�மான அறிக்ைககள்,
வ��வான வ�மானம், பங்�தாரர்கள�ன் பங்��தல் மாற்றங்கள்

PricewaterhouseCoopers LLP
300 Madison Avenue,
New York, New York 10017

நிதி

நிைல

அறிக்ைககள�ன்

