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30 ஜூன் 2022 வ்கையிைான நி்தி நி்கை ்கணக்்கறிக்்க்க

குழுமம் வங்்கி்கள்

2022
RM’000

2021
RM’000

2022
RM’000

2021
RM’000

ச�ாத்து்கள்ச�ாத்து்கள்

சைாக்்கம், குறு்கிய ்காை நி்தி்கள் 6,094,729 3,466,178 5,455,788 3,042,541
வங்்கி்கள், இ்தை நி்தி நிறுவனங்்களில் 

்கவக்்கப்�ட்டுள்ள நி்தி, ்கவப்புத் 
ச்தா்க்க 842,506 486,779 2,614,335 1,426,484

ைா�ம் அல்ைது நட்டத்்தின் வழி 
நியாயமான ம்திப்பீட்டில் நி்தி 
சொத்து்கள் 7,244,482 8,246,366 6,940,762 8,041,221

இ்தை விாிவான வருமானத்்தின் வழி 
நியாயமான ம்திப்பீட்டில் நி்தி 
மு்தலீடு்கள் 26,196,303 34,450,238 22,416,521 30,464,881

்கடன் ்தீர் நி்தி மூைமா்க நி்தி 
மு்தலீடு்கள்் 32,358,414 23,634,907 23,144,545 16,558,726
்கடன்்கள், முன்�ணம், நி்தியளிப்பு 166,487,621 154,070,707 126,745,536 119,085,694
இ்தை சொத்து்கள் 2,280,742 2,011,856 1,781,555 1,873,246
சடாிதவட்டிவ் �த்்திைங்்கள் நி்திநி்கை 1,863,300 1,005,249 1,776,371 983,205
து்கண நிறுவனங்்களிலிருந்து வை 

தவண்டிய ்தவ்கண ச்தா்க்க - - 91,110 15,870
மத்்திய வங்்கி்களில் உள்ள ெட்டப்பூர்வ 

்கவப்புத்ச்தா்க்க 520,650 493,605 272,138 301,428
து்கண நிறுவனங்்கள் - - 2,625,696 2,556,570
இ்கண நிறுவனங்்களில் மு்தலீடு 6,455,474 5,501,542 971,182 971,182
சொத்து்கள் மற்றும் ொ்தனங்்கள் 1,110,606 1,197,788 527,989 595,225
அறிவார்ந்்த சொத்து்கள் 304,749 242,317 269,645 218,277
உாி்கமப் ச�ற்ற சொத்து்கள் 211,718 214,726 321,446 344,387
நன்ம்திப்பு 1,831,312 1,831,312 1,771,547 1,771,547
ஒத்்தி ்கவக்்கப்�ட்ட வாி சொத்து 528,771 275,670 403,666 183,513
சமாத்த ச�ாத்து்கள் சமாத்த ச�ாத்து்கள் 254,331,377 237,129,240 198,129,832 188,433,997

்க்டன்்க்டன் 

வாடிக்்க்கயாளர்்களின் ்கவப்புத்
    ச்தா்க்க 197,292,459 183,289,771 155,007,304 144,357,035
வாடிக்்க்கயாளர்்களின் மு்தலீட்டு 

்கணக்கு்கள் 2,668,408 1,145,154 - -
்கவப்புத் ச்தா்க்க, வங்்கி்கள் தமலும் 

இ்தை நி்தி நிறுவனங்்களில் உள்ள 
நி்தி 6,322,250 12,130,039 5,175,420 12,015,297

மறு ச்காள்மு்தல் ஒப்�ந்்தங்்களின் 
்கீழ் விற்்கப்�ட்ட ்கடன் �த்்திைங்்கள் 
மீ்தான ்கடப்�ாடு 3,971,304 742,750 3,971,304 742,750

செலுத்்த தவண்டிய ்கட்டணங்்கள்
   மற்றும் ஏற்பு்கள் 241,361 189,642 153,419 150,433
வாட்க்கக் ்கடன்்கள் 210,981 209,761 325,365 341,591
இ்தை ்கடன்்கள் 5,750,350 5,358,784 5,392,859 5,066,401
சடாிதவட்டிவ் மூை நி்தி நி்தி
   �த்்திைங்்கள் 1,736,838 909,666 1,711,745 879,986
ெ்காமாஸ் ச�ர்்ஹாட்டிடம் 

விற்்கப்�ட்ட ்கடன்்கள் /நி்தியளிப்பு 
்கடப்�ாடு்கள் உ்தவி 1,623,937 1,033,839 502,798 300,572

�டி 2 மூை்தன ்கடன் �த்்திைங்்கள் 1,502,206 1,502,340 1,502,206 1,502,340
கூடு்தல் �டி 1 �ன்னாட்டு நாணய 

மூை்தனப் �த்்திைங்்கள் 1,715,695 806,390 1,715,695 806,390
வாி வி்திப்புக்்கான முன் ஏற்�ாடு 306,612 351,990 272,986 272,296
சமாத்த ்க்டன்்கள்சமாத்த ்க்டன்்கள் 223,342,401 207,670,126 175,731,101 166,435,091

்பங்கு்கள்்பங்கு்கள்

�ங்கு மூை்தனம் 7,739,063 7,739,063 7,739,063 7,739,063
நி்தி ்க்கயிருப்பு 23,963,603 22,439,081 15,373,358 14,978,873
்கழிவு: ்கருவூை �ங்கு்கள் (713,690) (719,030) (713,690) (719,030)
சமாத்த ்பங்கு்கள்சமாத்த ்பங்கு்கள் 30,988,976 29,459,114 22,398,731 21,998,906

சமாத்த ச�ாத்து்கள் மற்றும் சமாத்த ச�ாத்து்கள் மற்றும் 
்க்டன்்கள்்க்டன்்கள் 254,331,377 237,129,240 198,129,832 188,433,997

்க்டப்்பாடு்கள், தற்ச�யல் ச�ைவு்கள்்க்டப்்பாடு்கள், தற்ச�யல் ச�ைவு்கள்208,116,971 278,901,435 194,469,898 261,848,638

30 ஜூன் 2022-ல் முடிவுற்ற நி்தி ஆண்டின் வருமான 
்கணக்்கறிக்்க்க 

குழுமம் வங்்கி்கள்

2022
RM’000

2021
RM’000

2022
RM’000

2021
RM’000

வட்டி வருமானம் 5,505,696 5,394,946 5,303,193 5,243,512
இைா�ம் அல்ைது நட்டத்்தின் 

வழி நியாயமான ம்திப்�ிைான 
நி்தி சொத்து்களுக்்கான வட்டி 
வருமானம் 217,168 161,783 217,168 161,783

வட்டி செைவு்கள் (1,967,533) (2,099,027) (1,893,157) (2,044,559)
நி்கை வட்டி வருமானம் 3,755,331 3,457,702 3,627,204 3,360,736
இஸ்ைாமிய வங்்கி வணி்கம் மூைமான 

வருமானம் 904,785 919,402 - -
4,660,116 4,377,104 3,627,204 3,360,736

வட்டி ொைா வருமானம் 937,292 1,089,769 1,278,446 1,310,022
நி்கை வருமானம் 5,597,408 5,466,873 4,905,650 4,670,758
கூடு்தல் செைவு்கள் (2,098,376) (2,077,808) (1,756,729) (1,771,067)
அைவன்சுக்கு முந்்க்தய ந்கடமு்கற 

இைா�ம் 3,499,032 3,389,065 3,148,921 2,899,691
(அ்தற்்கான அைவன்சு)/்கடன், 

முன்�ணம் மற்றும் நி்தியளிப்�ில் 
�ைவீனமான நி்தி இழப்பு 
்கணக்்கிலிருந்து நீக்்கப்�ட்டது (163,574) (653,819) 46,956 (492,073)

்கணக்்கிலிருந்து நீக்்கப்�ட்ட/ 
(அ்தற்்கான அைவன்ஸ்) நி்தி 
மு்தலீடு மற்றும் இ்தை சொத்து்களின் 
�ைவீனமான நி்தி இழப்பு 851 (260) 391 (3,465)

3,336,309 2,734,986 3,196,268 2,404,153
இ்கண நிறுவனங்்களின் �ங்கு 

�்கிர்வு்கள் 1,030,491 735,953 - -
வாிக்கு முந்லதய இைா்பம் வாிக்கு முந்லதய இைா்பம் 4,366,800 3,470,939 3,196,268 2,404,153
வாி வி்திப்பு  (1,077,517) (610,297) (984,341) (535,834)
நிதியாண்டின் நி்கர இைா்பம்நிதியாண்டின் நி்கர இைா்பம் 3,289,283 2,860,642 2,211,927 1,868,319

�ார்புல்டயது:�ார்புல்டயது:

‘மூை நிறுவனத்்தின் உாி்கமயாளர் 3,289,283 2,860,642 2,211,927 1,868,319

மூை நிறுவனத்தின் மூை நிறுவனத்தின் 
உாிலமயாளர்்களுக்குாிய உாிலமயாளர்்களுக்குாிய 
இைா்பத்தில் ்பங்கு ஒன்்றின் இைா்பத்தில் ்பங்கு ஒன்்றின் 
வருமானம் (ச�ன்):வருமானம் (ச�ன்):

- அடிப்�்கட 160.6 139.7 108.0 91.3
- ம்திப்புக் கு்கறவு 160.5 139.7 107.9 91.2

30 ஜூன் 2022-ல் முடிவுற்ற நி்தி ஆண்டின் விாிவான வருமான 
அறிக்்க்க

குழுமம் வங்்கி்கள் 

2022
RM’000

2021
RM’000

2022
RM’000

2021
RM’000

நிதியாண்டின் நி்கர இைா்பம் 3,289,283 2,860,642 2,211,927 1,868,319

இதர விாிவான இைா்பம்/நட்்டம்:

(i)   இைா�ம் அல்ைது நட்டத்்தில் 
மறு �குப்புச் செய்யப்�டா்த 
ச�ாருட்்கள்:

      இ்தை விாிவான வருமானத்்தின்
        வழி நியாய ம்திப்�ிைான  

ெம�ங்கு �த்்திைங்்கள் 
- நி்கை நியாய ம்திப்பு
     மாற்றங்்கள் 14,286 9,228 14,286 9,228

 
(ii)  இைா�ம் அல்ைது நட்டத்்தில் மறு 

�குப்புச் செய்யக்கூடிய்கவ:

(a) இ்கண நிறுவனத்்தின்  இ்தை
         விாிவான நட்ட �்கிர்வு (16,743) (15,019) - -
(b) நாணய மாற்று தவறு�ாடு்கள் 227,635 282,081 43,324 (4,182)
(c) இ்தை விாிவான
       வருமானத்்தின் வழி
       நியாய ம்திப்�ிைான ்கடன்
       �த்்திைங்்கள்

- நி்கை நியாய ம்திப்பு
மாற்றங்்கள் (1,161,549) (289,882) (1,010,494) (221,513)

- ்கடன் இழப்பு்களில்
    எ்திர்�ார்க்்கப்�டும் 

மாற்றங்்கள் (537) 198 (542) 211
(d) சைாக்்க புழக்்கத்்தில் நி்கை

நியாய ம்திப்பு 7,574 3,235 7,574 3,233
இ்தை விாிவான நட்டங்்களின் 

வருமான வாி 252,023 68,101 215,860 51,887

நி்தியாண்டின் இ்தை விாிவான 
(நட்டம்) / இைா�ம், நி்கை வாி (677,311) 57,942 (729,992) (161,136)

நிதியாண்டின் சமாத்த விாிவான 
வருமானம் 2,611,972 2,918,584 1,481,935 1,707,183

�ார்புல்டயது:�ார்புல்டயது:

மூை நிறுவனத்்தின் உாி்கமயாளர் 2,611,972 2,918,584 1,481,935 1,707,183

மூை்தன வளம்

குழுமம் மற்றும் வங்்கியின் ஒழுங்குமு்கற மூை்தனமானது BNM-ன் மூை்தன வள ்கட்ட்கமப்�ின் 
வழி்காட்டு்தல்்களின் �டி நிர்வ்கிக்்கப்�டு்கின்றது. குழுமம் மற்றும் வங்்கியின் த�ாதுமான மூை்தன 
வளத்்தின் வி்கி்தங்்கள் BNM-ன் மூை்தன வள ்கட்ட்கமப்பு (மூை்தன கூறு்கள்) மற்றும் இஸ்ைாமிய 
வங்்கி்களுக்்கான மூை்தன வள ்கட்ட்கமப்பு (மூை்தன கூறு்கள்) ஆ்கியவற்றின் அடிப்�்கடயில் 
்கணக்்கிடப்�டு்கின்றன, இந்்த அணுகுமு்கறதய ஒழுங்குமு்கற மூை்தன வள வி்கி்தங்்க்களக் 
்கணக்்கிடவும், வங்்கி நிறுவனங்்கள் செயல்�ட தவண்டிய கு்கறந்்த�ட்ெ வி்கி்தங்்கள் மற்றும் 
மூை்தனப் �ாது்காப்பு இ்கடய்கம் (“CCB”) மற்றும் எ்திர் சுழற்ெி மூை்தன இ்கடய்கம் (“CCyB”) 
ஆ்கியவற்்கறப் �ைாமாிக்்கவும் வழிவ்க்க செய்்கின்றது. குழுமமும் வங்்கியும்  CCB-ஐ 2.5% சமாத்்த 
அ�ாய அளவிற்குட்�ட்ட சொத்து்கள் (“RWA”) என்ற அளவில் �ைாமாிக்்க தவண்டும். CCyB என்�து 
0% த்்திலிருந்து 2.5% என்ற வி்கி்தத்்தில் இருக்்கைாம், ்தற்த�ாது மதைெியாவில் 0%-மா்க உள்ளது. 
ச�ாதுவான ெம�ங்கு வாி்கெ I (“CET  I”) மூை்தன வி்கி்தத்்திற்்கான  CCB உட்�ட கு்கறந்்த�ட்ெ 
மூை்தன வளம், 2019-ம் ஆண்டு மு்தல் வாி்கெ  I மூை்தன வி்கி்தம் மற்றும் சமாத்்த மூை்தன 
வி்கி்தமானது மு்கறதய 7.0%, 8.5% மற்றும் 10.5% ஆகும்.

்கடந்்த 5 ஜூ்கை 2021 அன்று BNM, SME்களுக்்கா்க BNM நி்தியின் ்கீழ் நடப்பு  நி்தி வெ்தி்க்கள 
தமம்�டுத்துவது குறித்்த ்கடி்தத்்க்த சவளியிட்டது, அத்துடன்  PEMERKASA+ மற்றும் PEMULIH 
வெ்தி்களின் ஒதுக்்கீட்்கட அ்தி்காித்்தது. இந்்த தமம்�ாடு்கள் �ா்திக்்கப்�ட்ட SME ்களுக்கு கூடு்தல் 
நிவாைணம் மற்றும் ஆ்தை்கவ வழங்குவ்தற்்கா்க அறிவிக்்கப்�ட்டன. இ்தற்கு முன்னர், த்காவிட்-19 
ச�ருந்ச்தாற்று �ைவைால் ்கடு்கமயா்கப் �ா்திக்்கப்�ட்ட ்கடன் ச�ற்றவர்்கள் / வாடிக்்க்கயாளர்்கள் 
ஆ்கிதயாருக்கு உ்தவிடும் வ்க்கயில் கூடு்தல் உ்தவித் ்திட்டங்்கள் நீட்டிக்்கப்�டுவ்தா்க ்கடந்்த  31, 
தம 2021 எனத் த்த்தியிடப் �ட்ட ஒரு ்கடி்தத்்தில் BNM அறிவித்்தது. இந்்த நடவடிக்்க்க்கள் வங்்கி 
நிறுவனங்்க்கள இது த�ான்ற வி்திவிைக்்கான மற்றும் முன்சனப்த�ாதும் இல்ைா்த வ்க்கயிைான 
சூழ்நி்கை்களில் ச�ாருளா்தாைத்்திற்கு ஆ்தைவளித்து அவற்றில் மு்கனப்த�ாடு ச்தாடர்ந்து 
செயல்�டவும், ்கடன்/நி்தி சந்கிழ்வுத்்தன்்கம்கய நீட்டிப்�்தன் மூைம் வங்்கி நிறுவனங்்கள் ்தங்்கள் 
வாடிக்்க்கயாளர்்களின் த்த்கவ்களுக்கு வி்கைவா்க �்திைளிக்்க அனும்திக்கும் வ்க்கயிலும் வழிவ்க்க 
செய்்கின்றது. ச�ருந்ச்தாற்று ்காைத்்தில் ்கடன் ச�ற்றவர்்களுக்குத் த்த்கவயான உ்தவி்க்கள 
வங்்கியும் வழங்்கியிருக்்கிறது.

்கடந்்த 9 டிெம்�ர் 2020 அன்று, BNM மூை்தன வள ்கட்ட்கமப்�ிற்கு (மூை்தனக் கூறு்கள்) ஒரு 
்திருத்்தத்்க்த சவளியிட்டது, அது வங்்கி நிறுவனங்்களுக்்கான ்கணக்்கியல் வி்தி்களில் ஒழுங்குமு்கற 
மூை்தன ெீை்கமப்�ில் இ்கடநி்கை ஏற்�ாடு்களில் BNM இன் த்த்கவ்க்கள அ்கமக்்கிறது. �ாிமாற்ற 
ஏற்�ாடு்கள், 2020 மு்தல் நான்கு ஆண்டு்கள் அல்ைது 2021 மு்தல் மூன்று ஆண்டு்கள் வ்கை CET Iக்கு 
எ்திர்�ார்க்்கப்�டும் ்கடன் இழப்பு்களுக்்கான நி்கை 1 மற்றும் நி்கை 2 வி்தி்களின் ஒரு �கு்தி்கய மீண்டும் 
தெர்க்்க வங்்கி நிறுவனங்்க்கள அனும்தித்துள்ளது. இந்்தத் ்திருத்்தத்்திற்கு முன், BNM சவளியிட்டது 
மார்ச் 24, 2020 த்த்தியிட்ட ்கடி்தம், இது வங்்கி நிறுவனங்்க்கள (1) 2.5% மூை்தனப் �ாது்காப்பு 
இ்கடய்கத்்தில் இழுக்்க அனும்தித்துள்ளது; (2) 100% கு்கறந்்த�ட்ெ �ணப்புழக்்க �ாது்காப்பு 
வி்கி்தத்்திற்குக் ்கீதழ செயல்�டும்; (3) எ்திர்�ார்க்்கப்�டும் இழப்பு்களுக்கு எ்திைா்க ்கவத்்திருக்கும் 
ஒழுங்குமு்கற இருப்புக்்க்கள 0% ஆ்கக் கு்கறத்்தல்; மற்றும் (4) கு்கறந்்த�ட்ெ நி்கை நி்கையான 
நி்தி வி்கி்தத்்க்த 80% ஆ்க கு்கறக்்கவும். ெவாைான இயக்்கச் சூழலுக்கு மத்்தியில் ஒழுங்குமு்கற 
�்தில் மற்றும் ஆ்தைவு ஊக்்கமளிக்கும் அத்த தவ்களயில், HLB இன் நி்தி மற்றும் த�ார்ட்ஃத�ாலிதயா 
சுயவிவைத்்தின் ம்திப்பீட்டின் ்காைணமா்க வங்்கி்களுக்்கான BNM இன் ஆ்தைவு நடவடிக்்க்க்களுக்குத் 
த்த்கவயில்ைா்த்தா்கக் ்கரு்தப்�ட்ட்தால், வங்்கி ்தன்்கனப் �யன்�டுத்்திக்ச்காள்ளவில்்கை.

வங்்கியும் அ்தன் குழுமம் ்கடன் இடர், ெந்்க்த இடர் ஆ்கியவற்றில் நி்கைப்�டுத்்தப்�ட்ட 
அணுகுமு்கற்கய ஏற்றுக் ச்காண்டன. அ்தற்்கான RWA செயல்மு்கற இடர் ்கணக்்கீட்டிற்கு 
அடிப்�்கட ்காட்டி அணுகுமு்கற அணுகுமு்கற்கயயும் குழுமம் வங்்கியும் அனுொித்்தது. 
குழுமத்்திற்கு உட்�ட்ட ்தனித்்தனி �ிாிவு்கள் அ்கனத்து சவளி்தைப்பு வி்தித்்த அ்கனத்து மூை்தன 
நி�ந்்த்கன்களுக்கும் உட்�ட்டன.

குழுமத்்திற்கு உட்�ட்ட ்தனித்்தனி �ிாிவு்கள் அ்கனத்து சவளி்தைப்பு வி்தித்்த அ்கனத்து மூை்தன 
நி�ந்்த்கன்களுக்கும் உட்�ட்டன.

(a)   குழுமம் மற்றும் வங்்கி த�ாதுமான மூை்தன வி்கி்தங்்கள் �ின் வருமாறு:

குழுமம்  வங்்கி 

2022 2021 2022 2021
உத்்தத� ைா்ப ஈலவ உத்்தத� ைா்ப ஈலவ 

்கழிப்்பதற்கு முன்்கழிப்்பதற்கு முன்

CET I மூை்தன வி்கி்தம்  13.935% 14.030% 13.912% 13.911%
�டி I மூை்தன வி்கி்தம் 15.050% 14.561% 14.999% 14.245%
சமாத்்த மூை்தன வி்கி்தம் 17.176% 16.703% 17.051% 16.301%
உத்்தத� ைா்ப ஈவு ்கழிக்்கப்்பட்்ட உத்்தத� ைா்ப ஈவு ்கழிக்்கப்்பட்்ட 

்பின்்பின்

CET I மூை்தன வி்கி்தம்   13.428% 13.552% 13.266% 13.307%
�டி I மூை்தன வி்கி்தம் 14.543% 14.083% 14.353% 13.642%
சமாத்்த மூை்தன வி்கி்தம் 16.669% 16.224% 16.404% 15.697%

(b)   ்திருத்்தப்�ட்ட (ெீைாய்வு) மூை்தனக் கூறு்கள் ்கட்ட்கமப்�ின் ்கீழ் உள்ள CET I, �டி I, �டி II மூை்தனங்்களின்   

கூறு்கள் வருமாறு:

குழுமம்  வங்்கி

2022
RM’000

2021
RM’000

2022
RM’000

2021
RM’000

CET I மூைதனம்CET I மூைதனம்

�ங்கு மூை்தனம் 7,739,063 7,739,063 7,739,063 7,739,063
்தக்்க்கவக்்கப்�ட்ட ைா�ம் 22,727,982 20,751,376 15,120,482 14,139,555
இ்தை ்க்கயிருப்பு்கள் 592,754 1,217,660 (283,282) 366,088
்கழிவு: ்கருவூைப் �ங்கு்கள் (713,690) (719,030) (713,690) (719,030)
்கழிவு: ஒத்்தி்கவக்்கப்�ட்ட வாி
    சொத்து்கள்

(528,771) (275,670) (403,666) (183,513)

்கழிவு: இ்தை அறிவார்ந்்த 
சொத்து்கள்

(304,749) (242,317) (269,645) (218,277)

்கழிவு: நன் ம்திப்பு (1,831,312) (1,831,312) (1,771,547) (1,771,547)
்கழிவு : து்கண / ்கம்ச�னி்களில்
    மு்தலீடுது்கண நிறுவனங்்கள் (6,455,474) (5,501,542) (2,794,291) (2,725,221)
சமாத்்த CET I மூை்தனங்்கள் 21,225,803 21,138,228 16,623,424 16,627,118

குழுமம் வங்்கி

2022
RM’000

2021
RM’000

2022
RM’000

2021
RM’000

கூடுதல் ்படி I மூைதனம்கூடுதல் ்படி I மூைதனம்

�ை நாணய கூடு்தல் �டி 1 
மூை்தன �ங்குப்�த்்திைங்்கள் 1,698,839 799,785 1,698,839 799,785

மு்கறப்�டுத்்தப்�ட்ட 
்திருத்்தங்்களுக்கு முன்�ான 
கூடு்தல் �டி I மூை்தனம் 1,698,839 799,785 1,698,839 799,785

்கழிவு: நிைந்்தை ்கீழ்�டிந்்த சுக்குக் 
வக்்காைாவில் கூடு்தல் �டி 
1-ல் மு்தலீடு - - (400,000) (400,000)

மு்கறப்�டுத்்தப்�ட்ட 
்திருத்்தங்்களுக்குப் �ிறகு 
கூடு்தல் �டி I மூை்தனம் 1,698,839 799,785 1,298,839 399,785

சமாத்த ்படி I மூைதனம்சமாத்த ்படி I மூைதனம் 22,924,642 21,938,013 17,922,263 17,026,903

்படி II மூைதனம்்படி II மூைதனம்

்கட்டம் 1 மற்றும் ்கட்டம் 2 
்கடன்,  அைவன்ஸ் மற்றும் 
மு்கறப்�டுத்்தப்�ட்ட 
்க்கயிருப்பு்கள் # 1,738,471 1,726,493 1,350,820 1,356,795

து்கணப் �த்்திைங்்கள் 1,499,970 1,499,970 1,499,970 1,499,970
்கழிவு: நிைந்்தை ்கீழ்�டிந்்த சுக்குக் 

வக்்காைாவில் கூடு்தல் �டி 
2-ல் மு்தலீடு - - (400,000) (400,000)

சமாத்த ்படி II மூைதனம்சமாத்த ்படி II மூைதனம் 3,238,441 3,226,463 2,450,790 2,456,765
சமாத்த மூைதனம்சமாத்த மூைதனம் 26,163,083 25,164,476 20,373,053 19,483,668

# குழுமம் மற்றும் வங்்கியின் ்கிடப்�ில் உள்ள செயல்�டா்த ்கடன்்களுக்கு ்தகு்திச�ற்ற 
மு்கறப்�டுத்்தப்�ட்ட ்க்கயிருப்�ா்க RM643,141,000 (2021: RM412,709,000) மற்றும் 
RM536,432,000 (2021: RM387,677,000) உள்ளடங்கும்.

(c) ஒவ்சவாரு �ிை்தான இடா �ிாிவு்களில் RWA �டிநி்கை்கள் வருமாறு:

 குழுமம் வங்்கி

2022
 RM’000 

2021
 RM’000 

2022
 RM’000 

2021
 RM’000 

்கடன் இடர் * 139,077,644 138,119,456 108,065,582 108,543,591
ெந்்க்த இடர் 3,917,894 3,778,671 3,934,497 3,895,661
செயல்�ாடு இடர் 9,327,630 8,761,958 7,485,705 7,087,877
சமாத்்த RWA 152,323,168 150,660,085 119,485,784 119,527,129

* BNM மு்தலீட்டு ்கணக்கு ச்காள்்க்க�டி, HLISB-இன் RWA ்கடன் ்க்கள மு்தலீட்டு ்கணக்குத் 
ச்தா்க்கயான RM1,899,820,000 (2021: RM847,370,000) இருந்து செலுத்்தப்�ட தவண்டும் 
இ்தில் குழுமத்்தின் மூை்தன ்கணக்்கீட்டில் தெர்க்்கப்�டவில்்கை.

(d) குழுமத்்தின் து்கண நிறுவனங்்களின் மூை்தனவள வி்கி்தம் வருமாறு:

ச�ாங் லி்தயாங் இஸ்ைாமிக் ்த்பங்க் 
ச்பர்�ாட்

2022 2021

உத்்தத� ைா்ப ஈலவக் ்கழிப்்பதற்கு முன்உத்்தத� ைா்ப ஈலவக் ்கழிப்்பதற்கு முன்

CET I மூை்தன வி்கி்தம்  11.176% 11.133%
�டி I மூை்தன வி்கி்தம் 12.550% 12.535%
சமாத்்த மூை்தன வி்கி்தம் 15.101% 15.112%

உத்்தத� ைா்ப ஈவு ்கழிக்்கப்்பட்்ட ்பின்உத்்தத� ைா்ப ஈவு ்கழிக்்கப்்பட்்ட ்பின்

CET I மூை்தன வி்கி்தம்  11.176% 11.133%
�டி I மூை்தன வி்கி்தம் 12.550% 12.535%
சமாத்்த மூை்தன வி்கி்தம் 15.101% 15.112%

மூை்தன வளம் (ச்தாடர்ச்ெி)

சுதயட்்கெ ்கணக்கு ்தணிக்்க்கயாளர்்களின் அறிக்்க்க
ச்ஹாங் லிதயாங் த�ங்க் ச�ர்்ஹாட்டின்

அ்கனத்து உறுப்�ினர்்களும்
(�்திவு எண் :193401000023 (97141-X))

்கடந்்த 20 செப்டம்�ர் 2022 அன்று, 30 ஜூன் 2022 அன்று முடிவுற்ற நி்தியாண்டிற்குாிய ச்ஹாங் 
லிதயாங் த�ங்க் ச�ர்்ஹாட்டின் ெட்டபூர்வமான நி்தி அறிக்்க்க்கள் குறித்து நாங்்கள் அறிக்்க்க 
சவளியிட்தடாம். அந்்த அறிக்்க்கயில் குறிப்�ிடப்�ட்ட்கவ:

நிதி நிலை அ்றிக்ல்க மீதான ்கணக்குத் தணிக்ல்க அ்றிக்ல்கநிதி நிலை அ்றிக்ல்க மீதான ்கணக்குத் தணிக்ல்க அ்றிக்ல்க

எங்்கள் ்கருத்து எங்்கள் ்கருத்து 

எங்்களது ்கருத்துப்�டி, ச்ஹாங் லிதயாங் த�ங்க் ச�ா்ஹாட் (“வங்்கி”), அ்தன் து்கண நிறுவனங்்கள் 
(“குழுமம்”) அவற்றின் நி்தி நி்கை அறிக்்க்கயில், 30 ஜுன் 2022-ன் வ்கையிைான குழுமம் மற்றும் 
வங்்கியின் நி்திநி்கை குறித்து, உண்்கமயான, நியாயமான ்த்கவல்்கள் வழங்்கப்�ட்டிருக்்கிறது, 
தமலும், முடிவுற்ற நி்தியாண்டிற்்கான அவர்்களது நி்தி செயல்�ாடு்கள், சைாக்்கப் �ணப் புழக்்கம் 
ஆ்கிய்கவயும் மதைெிய நி்தி அறிக்்க்க ்தைநி்கை, அ்கனத்துை்க நி்தி நி்கை அறிக்்க்க ்தைநி்கை 
மற்றும் மதைெியாவின் 2016 ்கம்ச�னி்கள் ெட்டத்்தின் ்கீழ் வ்கையறுக்்கப்�ட்டிருக்கும் வி்திமு்கற்கள் 
ஆ்கியவற்றுக்குட்�ட்டுள்ளது. 

நாங் ்கள் தணிக்ல்க ச�ய் தது என் னநாங் ்கள் தணிக்ல்க ச�ய் தது என் ன

குழுமம் மற்றும் வங்்கியின் நி்திநி்கை அறிக்்க்க்க்கள நாங்்கள் ்தணிக்்க்க செய்த்தாம், அது  30 
ஜுன் 2022 வ்கையிைான முடிவுற்ற நி்தியாண்டின் குழுமம் மற்றும் வங்்கியின் நி்திநி்கை, வருமான 
அறிக்்க்க்கள், விாிவான வருமான அறிக்்க்க்கள்,  �ங்கு மாற்றங்்கள் அறிக்்க்க்கள் மற்றும் முடிவுற்ற 
நி்தியாண்டின் குழுமம் மற்றும் வங்்கியின் �ணப் புழக்்க அறிக்்க்க்கள், மற்றும் �க்்கங்்கள் 13 மு்தல் 194 
வ்கையில் உள்ள குறிப்�ிடத்்தக்்க ்கணக்குக் ச்காள்்க்க்களில் சுருக்்கம், நி்தி அறிக்்க்கயின் குறிப்பு்கள் 
ஆ்கிய்கவ அ்தில் உள்ளடக்்கியிருந்்தது.

்கருத்துக்்கான அடிப்்பல்ட்கருத்துக்்கான அடிப்்பல்ட

நாங்்கள் எங்்களது ்தணிக்்க்க்கய மதைெியாவில் அங்்கீ்காிக்்கப்�ட்ட ்தைநி்கை, அ்கனத்துை்க 
்தணிக்்க்க ்தைநி்கை ஆ்கியவற்றுக்கு ஏற்� நடத்்திதனாம். ்தைநி்கை்களின் ்கீழ் எங்்களது ச�ாறுப்பு்கள் 
குறித்து எங்்களது அறிக்்க்கயில் “நி்தி அறிக்்க்க்களின் ்தணிக்்க்கக்்கான ்தணிக்்க்கயாளர்்களின் 
ச�ாறுப்பு்கள்” என்ற �ிாிவில் விாிவா்க விவாித்்திருக்்கிதறாம். 

நாங்்கள் ச�ற்ற ்தணிக்்க்க ொன்று்கள் எங்்கள் ்கருத்துக்்கான அடிப்�்கட்கய வழங்்க 
த�ாதுமான்தா்கவும் ச�ாருத்்தமான்தா்கவும் இருக்கும் என்று நாங்்கள் நம்பு்கிதறாம். 

சு்தயட்ல� நல்டமுல்ற மற்றும் இதர உயர்சந்றி ச்பாறுப்பு்கள்சு்தயட்ல� நல்டமுல்ற மற்றும் இதர உயர்சந்றி ச்பாறுப்பு்கள்

மதைெியக் ்கணக்்காளர்்கள் ்கழ்கத்்தின் ெட்டங்்களின் அடிப்�்கடயில் (ச்தாழில்மு்கற சநறிமு்கற்கள், 
நடத்்க்த மற்றும் ந்கடமு்கற) (“ெட்டங்்கள்”) மற்றும் ்கணக்்காளர்்களுக்்கான அ்கனத்துை்க 
சநறிமு்கற்கள் ்தைநி்கை்கள் வாாியம்’ ச்தாழில்மு்கற ்கணக்்காளர்்களுக்்கான அ்கனத்துை்க 
சநறிமு்கற்கள் (அ்கனத்துை்க சுதயட்்கெ ்தைநி்கை்கள் உட்�ட) (“IESBA Code”), ெட்டங்்கள் 
மற்றும் IESBA குறியீடு ஆ்கியவற்றின் அடிப்�்கடயில் இ்தை சநறிமு்கறப் ச�ாறுப்பு்க்கள நாங்்கள் 
நி்கறதவற்றியிருக்்கிதறாம்.

எங்்களது தணிக்ல்க அணுகுமுல்றஎங்்களது தணிக்ல்க அணுகுமுல்ற

எங்்கள் ்தணிக்்க்க வடிவ்கமப்�ின் ஒரு �கு்தியா்க,  ச�ாருள்ொர் அம்ெங்்க்களத் ்தீர்மானித்து 
மற்றும் அவற்றிலுள்ள ச�ாருள் �ி்கழ அறிக்்க்க அ�ாயத்்தி்கன குழுமம் மற்றும் வங்்கியின் நி்தி 
அறிக்்க்க்களில் ம்திப்பீடு செய்த்தாம். குறிப்�ா்க, இயக்குநர்்கள் செய்்த ்தற்்காப்பு ம்திப்பீடு்க்களப் 
�ாிெீலித்த்தாம்; உ்தாைணமா்க, ெம்�ந்்தப்�ட்ட குறிப்�ிடத்்தக்்க ்கணக்்கியல் ம்திப்பீடு்கள் ச்தாடர்�ா்க 
ஊ்கங்்க்கள உருவாக்கு்தல் மற்றும் உள்ளார்ந்்த நிச்ெயமற்ற எ்திர்்காை நி்கழ்வு்க்கள ்கருத்்தில் 
ச்காள்வது த�ான்ற்கவயாகும். எங்்களது எல்ைா ்தணிக்்க்க்களிலும், உள்்கட்டு�ாடு்க்கள மீறும் 
நிர்வா்க அ�ாயத்்க்தயும் நாங்்கள் ்கருத்்தில் ச்காண்டிருக்்கிதறாம், மற்ற விவ்காைங்்கள் உள்�ட, 
தமாெடி ்காைணமா்க ச�ாருள்ொர் �ி்கழ அறிக்்க்க அ�ாயத்்க்தப் �ிாி்திநி்திக்கும் வ்க்கயில் �ாை�ட்ெம் 
இருப்�்தற்்கான ஆ்தாைம் உள்ள்தா என்�்க்தக் ்கருத்்தில் ச்காண்டிருக்்கிதறாம். 

ஒட்டுசமாத்்தமா்க நி்திநி்கை அறிக்்க்க்கள் குறித்்த ்கருத்்க்த வழங்குவ்தற்கு த�ாதுமான தவ்கை்க்களச் 
செய்யும் �டி எங்்க்களத் ்தயார்�டுத்தும் வ்க்கயில், எங்்கள் ்தணிக்்க்கயின் தநாக்்கத்்க்த நாங்்கள் 
வடிவ்கமத்துள்தளாம், அவற்றில் குழுமம் மற்றும் வங்்கியின் ்கட்ட்கமப்்க� ்கணக்்கில் எடுத்துக் 
ச்காள்வது, ்கணக்்கியல் மு்கற மற்றும் ்கட்டுப்�ாடு்கள், மற்றும் குழுமமும், வங்்கியும் செயல்�டும் 
ச்தாழில்து்கற ஆ்கிய்கவயும் அடக்்கம்.



்ஹாங் லியாங் த�ங்க் ச�ர்்ஹாட் உறுப்�ினர்்களுக்்கான
சுதயட்்கெ ்தணிக்்க்கயாளர்்களின் அறிக்்க்க

(�்திவு எண்: 193401000023 (97141-X)) (ச்தாடர்ச்ெி)

முக்்கியத் தணிக்ல்க விவ்காரங்்கள்முக்்கியத் தணிக்ல்க விவ்காரங்்கள்

முக்்கியத் ்தணிக்்க்க விவ்காைங்்கள் என்�து, எங்்களது நிபுணத்துவ ம்திப்பீட்டின் �டி, நடப்பு நி்தி 
ஆண்டில் குழுமம் மற்றும் வங்்கி்களின் நி்திநி்கை அறிக்்க்க்கள் மீ்தான எங்்களது ்தணிக்்க்கக்கு 
மி்கவும் முக்்கியத்துவம் வாய்ந்்த விவ்காைங்்கள் ஆகும். குழுமம் மற்றும் வங்்கியின் நி்தி அறி்க்க்க்களின் 
ஒட்டுசமாத்்த ்தணிக்்க்கயின் அடிப்�்கடயில் இவ்விவ்காைங்்கள் ஆைாயப்�ட்டு அ்தற்த்கற்� எங்்கள் 
்கருத்்க்த ஒருங்்கி்கணப்�்தில் இவ்விவ்காைங்்கள் மீது ்தனித்்தனி ்கருத்்க்த நாங்்கள் வழங்்கவில்்கை. 

முக்்கியத் தணிக்ல்க விவ்காரங்்கள்முக்்கியத் தணிக்ல்க விவ்காரங்்கள் முக்்கியத் தணிக்ல்க விவ்காரங்்கலள எங்்களது முக்்கியத் தணிக்ல்க விவ்காரங்்கலள எங்்களது 
தணிக்ல்க எவ்வாறு எடுத்துலரத்ததுதணிக்ல்க எவ்வாறு எடுத்துலரத்தது 

்கடன்்கள், முன்�ணம் மற்றும் 
நி்தியு்தவிக்்கா்க எ்திர்�ார்க்்கப்�டும் 
்கடன் இழப்பு்கள்

குறிப்�ிடத்்தக்்க ்கணக்்கியல் 
ச்காள்்க்க்களின் சுருக்்கத்்தின் குறிப்பு 
2N ஐப் �ார்க்்கவும், நி்திநி்கை 
அறிக்்க்க்களுக்கு குறிப்பு்கள் 8, 37 
மற்றும் 57 ஐப் �ார்க்்கவும்.

குழுமம் மற்றும் வங்்கியின் சமாத்்த 
சொத்து்களில் மு்கறதய 65.5%  மற்றும் 
64.0%  �ிை்திநி்திக்கும் ்கடன்்கள், முன் 
�ணம், நி்தி அளிப்பு ஆ்கியவற்றின் 
ம்திப்பு குறிப்�ிடத்்தக்்க அளவில் 
இருக்கும் ்காைணத்்தால் இ்தில் நாங்்கள் 
்கவனம் செலுத்்திதனாம்.

MFRS 9 “நி்தி ்கருவி்கள்”-ன் ்கீழ் 
எ்திர்�ார்க்்கப்�டும் ்கடன் இழப்பு 
(“ECL”) கு்கற�ாடு மா்திாிக்கு 
ெிக்்கைான மா்திாி்களின் �யன்�ாடு 
மற்றும் எ்திர்்காை ச�ாருளா்தாை 
நி்கை்கம்கள் மற்றும் ்கடன் நடத்்க்த 
�ற்றிய குறிப்�ிடத்்தக்்க அனுமானங்்கள் 
ஆ்கிய்கவ த்த்கவப்�டு்கின்றது.

ECL-ஐ அளவிடுவ்தற்்கான ்கணக்்கியல் 
த்த்கவ்க்களப் �யன்�டுத்துவ்தில் 
குறிப்�ிடத்்தக்்க ம்திப்பீடு்க்கள  
தமற்ச்காள்வ்தால் இது ்கவனம் 
செலுத்தும் �கு்தியா்கிறது, இ்தில் 
�ின்வருவன அடங்கும்:

• ECL ஐக் ்கணக்்கிடப் 
� ய ன் � டு த் ்த ப் � டு ம் 
ச�ாருத்்தமான கூட்டு ம்திப்பீட்டு 
மா்திாி்க்களக் ்கட்ட்கமப்�து 
மற்றும் த்தர்ந்ச்தடுப்�து. 
மா்திாி்கள் இயல்�ா்கதவ 
ெிக்்கைான்கவயா்க இருப்�த்தாடு, 
மா்திாியின் ச�ாருத்்தமான 
்கட்ட்கமப்்க�த் ்தீர்மானிப்�்தில் 
ம்திப்பீடு �யன்�டுத்்தப்�டு்கிறது;

• ்கடன் அ�ாயத்்தில் 
குறிப்�ிடத்்தக்்க அ்தி்காிப்்க� 
ெந்்தித்்த ்கடன்்கள், முன்�ணங்்கள் 
மற்றும் நி்தியளிப்பு ஆ்கியவற்்கற 
அ்கடயாளம் ்காணு்தல்; மற்றும்

• ECL மாடல்்களில் 
� ய ன் � டு த் ்த ப் � டு ம் 
அனுமானங்்கள், அ்கவ 
எ ்த ி ர் � ா ர் க் ்க ப் � டு ம் 
எ்திர்்காை �ணப்புழக்்கங்்கள், 
தூைதநாக்குள்ள தமக்தைா 
ச�ாருளா்தாை ்காைணி்கள்,  
ொத்்தியக்கூறுள்ள �ல்தவறு 
சூழல்்கள் மற்றும் ECL  
தமதைாட்ட ெீை்கமப்பு  ஆ்கிய்கவ, 
எ்திர்்காை ECL-ல் �ா்திப்்க� 
ஏற்�டுத்்தக்கூடிய த்காவிட் 19 
ஆ்கியவற்றிலிருந்து உருவாகும் 
ச�ாருளா்தாை நிச்ெயமற்ற 
்தன்்கம்கயக் ச்காண்டுள்ளது. 

இது ச்தாடர்�ான ்கட்டுப்�ாடு்களின் வடிவ்கமப்பு 
மற்றும் செயல்�ாட்டு செயல்்திற்கன நாங்்கள் 
புாிந்துச்காண்டு தொ்தித்த்தாம்:

• ்கடன்்கள், முன்�ணங்்கள் மற்றும் நி்தியு்தவி 
ஆ்கியவற்்கற அ்கடயாளம் ்காணு்தல் 
அ்கவ கு்கற�ாடு அல்ைது ்கடன்்கள், 
முன்�ணங்்கள் மற்றும் நி்தியு்தவி ஆ்கிய்கவ  
்கடன் அ�ாயத்்தில் குறிப்�ிடத்்தக்்க 
அ்தி்காிப்பு அல்ைது கு்கற�ாட்டி்கன 
ெந்்தித்்திருப்�ின் அ்தன் புறநி்கை ொன்று்கள் 
மற்றும் கு்கற�ாடு இழப்்க�க் ்கணக்்கிடு்தல்;

• ECL மா்திாி தமம்�ாடு மற்றும் மா்திாி 
செம்்கமப்�டுத்்தல் உள்ளிட்ட மா்திாி ஒப்பு்தல், 
மா்திாி ொி�ார்ப்பு, மா்திாி ்கண்்காணிப்பு மற்றும் 
தமைடுக்கு ஆ்கியவற்்கற ஆளு்க்க செய்்தல்;

• ்தைவானது  ச்தாடர்பு்கடய ECL மா்திாி்களில் 
�யன்�டுத்்தப்�டும் முக்்கிய உள்ளீடு்கள் 
மற்றும் அனுமானங்்களின் முழு்கம மற்றும் 
துல்லியம் உள்ளிட்ட ்கடன் இழப்பு்களுக்்கான 
ச்காடுப்�னவு்க்களத் ்தீர்மானிக்்கப் 
�யன்�டுத்்தப்�டு்கின்றது; மற்றும்

• ECL ்கணக்்கீட்டின் ம்திப்பீடு, ம்திப்�ாய்வு 
மற்றும் ஒப்பு்தல். 

்தனிப்�ட்ட ம்திப்பீடு

்கடன்்கள், முன் �ணம், நி்தியளிப்பு ஆ்கியவற்்கற 
்தனித்்தனியா்க ம்திப்�ிடும்த�ாது �ின்வரும் 
ந்கடமு்கற்க்களப் �ின்�ற்றிதனாம்:

• கு்கறந்்த ்கடன் ்தைம் ச்காண்ட்தா்க குழு 
மற்றும் வங்்கியால் அ்கடயாளம் ்காணப்�ட்ட 
்கடன்்கள், முன்�ணங்்கள் மற்றும் நி்தியளிப்பு 
ஆ்கியவற்றில் ்கவனம் செலுத்தும் ்கடன்்கள், 
முன்�ணம் மற்றும் நி்தியளிப்பு ஆ்கியவற்றின் 
மா்திாி்கய ஆய்வு செய்்தது, த்காவிட்-19 
-ஆல் �ா்திக்்கப்�ட்டு அ�ாய நி்கையில் 
உள்ள ச்தாழில்்களில் ்கடன் ச�ற்றவர்்கள், 
த்காவிட் 19 ்காைணமா்க �ைர் ்கட்டண 
நிவாைண உ்தவி்க்கள த்காாியவர்்கள், 
தமலும் ைஷ்ய-உக்்கைன் தமா்தல் உட்�ட 
ெமீ�த்்திய �ா்த்கமான ெந்்க்த முன்தனற்றங்்கள் 
மற்றும் செய்்தி்களால் �ா்திக்்கப்�ட்ட ்கடன் 
ச�ற்றவர்்கள் ஆ்கிதயாாின் ்கடன் அ�ாயத்்தில் 
குறிப்�ிடத்்தக்்க அ்தி்காிப்பு உள்ள்தா 
அல்ைது கு்கற�ாடுக்்கான புறநி்கை ஆ்தாைம் 
உள்ள்தா என்�து குறித்து எங்்கள் சொந்்த 
ம்திப்பீட்்கட உருவாக்்கிதனாம்; மற்றும்

• நி்தி இழப்�ிற்்கான ஆ்தாைங்்கள் அ்கடயாளம் 
்காணப்�ட்டன. அ்கவ ்தனித்்தனியா்க 
்கணக்்கிடப்�ட்டன, இந்்த நி்தி இழப்புக் 
்கணக்்கீட்டில் குழுமமும் வங்்கியும் 
�யன்�டுத்தும் எ்திர்்காை �ணப்புழக்்கங்்களின் 
அளவு மற்றும் ்காைம் இைண்்கடயும் 
ஆைாய்வ்தன் மூைம் நி்தி இழப்புக் 
ச்காடுப்�னவின் நி்கறவுத் ்தன்்கம்கய 
ம்திப்பீடு செய்த்தாம். ்கி்கடக்்கப்ச�ற்ற 
சவளித்்தைப்பு ஆ்தாைங்்களுடன் ம்திப்பீடு்க்கள 
ஒப்�ிட்தடாம். தமலும் ்தள்ளு�டியான சைாக்்க 
புழக்்கக் ்கணக்்கீட்்கட மறு�டியும் செய்த்தாம். 

கூட்டு ம்திப்பீடு 

குழு மற்றும் வங்்கியால் செயல்�டுத்்தப்�ட்ட MFRS 
9 கூட்டு ம்திப்பீடு ECL மா்திாி்களின் ச�ாருத்்தத்்க்த 
்தீர்மானிக்்க, எங்்களிடள்:

• ெம்�ந்்தப்�ட்ட ECL மா்திாி்களில் 
�யன்�டுத்்தப்�டும் முக்்கிய அனுமானங்்க்களத் 
்தீர்மானிக்்க குழு மற்றும் வங்்கி �யன்�டுத்தும் 
அடிப்�்கட உட்�ட, MFRS 9 இன் 
த்த்கவ்களுக்கு எ்திைா்கப் �யன்�டுத்்தப்�டும் 
ECL மா்திாி்களுக்குள் உள்ளார்ந்்த 
வழிமு்கற்கள் மற்றும் குறிப்�ிடத்்தக்்க 
மாடலிங் அனுமானங்்க்கள ம்திப்பீடு செய்்தது;

முக்்கியத் தணிக்ல்க விவ்காரங்்கள்முக்்கியத் தணிக்ல்க விவ்காரங்்கள் முக்்கியத் தணிக்ல்க விவ்காரங்்கலள எங்்களது முக்்கியத் தணிக்ல்க விவ்காரங்்கலள எங்்களது 
தணிக்ல்க எவ்வாறு எடுத்துலரத்ததுதணிக்ல்க எவ்வாறு எடுத்துலரத்தது  

கூட்டு ம்திப்பீடு (ச்தாடர்ச்ெி)

• த்காவிட்-19 -லிருந்து எழும் ச�ாருளா்தாை 
நிச்ெயமற்ற  ்தன்்கம்கயக் ்கருத்்தில் 
ச்காண்டு, தூைதநாக்கு முன்னறிவிப்பு 
அனுமானங்்களின் நியாயமான ்தன்்கம்கய 
ம்திப்பீடு செய்து ்கரு்தப்�ட்டது;

• த்காவிட்-19 இன் ்தாக்்கம் ்காைணமா்க ECL-
க்்கான தமதைாட்ட  ொிசெய்்தல்்களின் 
அ்கடயாளம் மற்றும் ்கணக்்கீடு ம்திப்பீடு 
செய்யப்�ட்டு தொ்திக்்கப்�ட்டது; 

• ECL மா்திாி்களில் �யன்�டுத்்தப்�டும் ்தைவு 
உள்ளீடு்களின் துல்லியத்்க்த ொி�ார்த்து, 
மா்திாி அடிப்�்கடயில் ECL ச்தா்க்கயின் 
்கணக்்கீட்்கடச் ொி�ார்த்்தது; மற்றும் 

• ECL மா்திாி்களின் மு்கறயான ்தன்்கம 
மற்றும் ்தைவு  நம்�்கத்்தன்்கம்கய ம்திப்�ாய்வு 
செய்்தல் த�ான்ற �கு்தி்களில் எங்்கள் நி்தி 
இடர் மா்திாி நிபுணர்்கள் மற்றும் ்த்கவல் 
ச்தாழில்நுட்� நிபுணர்்க்கள உள்ளடக்்கியது.

தமற்ச்காள்ளப்�ட்ட செயல்�ாடு்களின் 
அடிப்�்கடயில், ்கடன்்கள், முன்�ணங்்கள் 
மற்றும் நி்தியளிப்பு ஆ்கியவற்றில் ்கடன் 
நி்தி இழப்பு குறித்்த குழு மற்றும் வங்்கியின் 
ம்திப்பீட்டிற்கு நாங்்கள் எந்்தவி்தமான 
ச�ாருள்ொர்  வி்திவிைக்கு்க்களயும் ்காணவில்்கை.

நிதிநிலை அ்றிக்ல்க்கள் மற்றும் தணிக்ல்கயாளர்்களின் அ்றிக்ல்கலயத் தவிர இதர த்கவல்்கள்நிதிநிலை அ்றிக்ல்க்கள் மற்றும் தணிக்ல்கயாளர்்களின் அ்றிக்ல்கலயத் தவிர இதர த்கவல்்கள்

இ்தை ்த்கவல்்களுக்கு வங்்கியின் இயக்குநர்்கதள ச�ாறுப்பு.  இ்தை ்த்கவல் ஆண்டறிக்்க்க்கய உள்ளடக்்கியது, 
ஆனால் அவற்றில் குழுமம் மற்றும் வங்்கியின் நி்திநி்கை அறிக்்க்க மற்றும் எங்்கள் ்தணிக்்க்கயாளர்்களின் 
அறிக்்க்க ஆ்கிய்கவ உள்ளடக்்கியிருக்்கவில்்கை. 

குழுமம் மற்றும் வங்்கியின் நி்திநி்கை அறிக்்க்க்கள் மீ்தான எங்்களின் ்கருத்து மற்ற ்த்கவல்்க்கள 
உள்ளடக்்கியிருக்்கவில்்கை தமலும் அ்தில் நாங்்கள் எந்்த வி்தமான உத்்தைவா்த முடிவு்க்களயும் 
சவளிப்�டுத்்தியிருக்்கவில்்கை.

குழு மற்றும் வங்்கியின் நி்திநி்கை அறிக்்க்க்களின் மீ்தான எங்்கள் ்தணிக்்க்க ச்தாடர்�ா்க, மற்ற ்த்கவல்்க்களப் 
�டிப்�தும் எங்்கள் ச�ாறுப்பு. அவ்வாறு �டிக்கும் த�ாது, ஒருதவ்கள இ்தை ்த்கவல்்கள் குழு மற்றும் வங்்கியின் 
நி்திநி்கை அறிக்்க்க்களுக்கு ஏற்பு்கடய்தா்க உள்ள்தா  என்�்க்தக் ்கருத்்தில் ச்காள்வதும் எங்்கள் ச�ாறுப்பு 
என்�்க்தக் ்கருத்்தில் ச்காள்்க அல்ைது ்தணிக்்க்கயிலிருந்து நாங்்கள் ச�ற்ற அறிவு அல்ைது தவறுவி்தமா்க 
்தவறா்கக் ்கரு்தப்�டு்கின்றது.

நாங்்கள் செயல்�டுத்தும் �ணி்கய அடிப்�்கடயா்கக் ச்காண்டு �ார்க்கும்த�ாது, இன்ன �ிற ்த்கவல்்களின் 
ச�ாருள் ்தவறா்கப் புாிந்து ச்காள்ளப்�டும் என்று நாங்்கள் முடிவு செய்யும் �ட்ெத்்தில், அந்்த உண்்கம 
ச்தாடர்�ில் நாங்்கள் பு்கார் அளிக்்க தவண்டும். இ்தன் ச்தாடர்�ில் நாங்்கள் பு்கார் செய்வ்தற்கு தவறு எதுவும் 
இல்்கை.

நிதி அ்றிக்ல்கயில் இயக்குநர்்களின் ச்பாறுப்பு்கள்நிதி அ்றிக்ல்கயில் இயக்குநர்்களின் ச்பாறுப்பு்கள்

வங்்கி மற்றும் குழுமத்்தின் நி்தி அறிக்்க்க்கள் மதைெிய நி்தி அறிக்்க்கத் ்தைநி்கை, அ்கனத்துை்க நி்தி அறிக்்க்கத் 
்தைநி்கை, மதைெியாவின் 2016 நிறுவனங்்கள் ெட்டம் நி�ந்்த்கன்கள் ஆ்கியவற்றுக்கு ஏற்� உண்்கமயான. 
நியாயமான ்கருத்்க்த சவளியிடும் வ்க்கயில் ்தயாாிக்்கப்�டுவது வங்்கி இயக்குநர்்களின் ச�ாறுப்�ாகும். 
தமாெடி அல்ைது �ி்கழயால் குழுமம் மற்றும் வங்்கியின் நி்தி அறிக்்க்க்களில் எவ்வி்த விவைப் �ி்கழயும் 
இல்ைாமல் ்தயாாிக்்கப்�டுவ்தற்குத் த்த்கவயான இயக்குநர்்கள் ்தீர்மானிக்கும் உள்்கட்டுப்�ாட்டுக்கும் 
வங்்கியின் இயக்குநர்்கள் ச�ாறுப்�ாவர். 

வங்்கி மற்றும் குழுமத்்தின் அறிக்்க்க்க்களத் ்தயாாிப்�்தில், குழுமம் மற்றும் வங்்கியால் ச்தாடர்ந்து 
செயல்�டத்்தக்்க நிறுவனமா்கத் ச்தாடைக்கூடிய ஆற்ற்கை ம்திப்�ிட்டு, ச�ாருத்்தமாயின், இது 
ச்தாடர்�ான விவ்காைங்்க்கள சவளியிடுவதும் ச்தாடர்ந்து செயல்�டத்்தக்்க நிறுவனத்்திற்்கான ்கணக்்கியல் 
அடிப்�்கட்கயப் �யன் �டுத்துவதும் இயக்குநர்்களின் ச�ாறுப்பு. குழுமத்்க்த அல்ைது வங்்கி்கயக் ்க்கைக்்க 
அல்ைது செயல்�ாட்்கட நிறுத்்த எண்ணினால் அல்ைது இவ்வாறு செய்வ்க்தத் ்தவிை தவறு ொத்்தியமான 
மாற்று வழி இல்ைா்த சூழ்நி்கை்கள் மட்டுதம இ்தற்கு வி்திவிைக்கு.

நிதி அ்றிக்ல்க்களின் தணிக்ல்கயில் தணிக்ல்கயாளர்்களின் ச்பாறுப்பு்கள்நிதி அ்றிக்ல்க்களின் தணிக்ல்கயில் தணிக்ல்கயாளர்்களின் ச்பாறுப்பு்கள்

வங்்கி மற்றும் குழுமத்்தின் சமாத்்த நி்தி அறிக்்க்க்களில் தமாெடி அல்ைது �ி்கழயால், விவைப் 
�ி்கழ்கள் இல்ைா்திருக்்கிற்தா என்�்தற்கு நியாயமான உறு்தி ச�ற்று. எங்்கள் ்கருத்்க்த உள்ளடக்கும் 
்தணிக்்க்கயாளர்்களின்  அறிக்்க்க்கய சவளியிடுவத்த எங்்கள் இைக்கு. நியாயமான உறு்தி என்�து உயர் 
நி்கையிைான உறு்தியா்க இருந்்தாலும் மதைெியாவில் அங்்கீ்காிக்்கப்�ட்ட ்தணிக்்க்கத் ்தைநி்கை்களுக்கும், 
அ்கனத்துை்க ்தணிக்்க்கத் ்தை நி்கை்களுக்கும் ஏற்� நடத்்தப்�டும் ்தணிக்்க்க, இருக்்கக்கூடிய விவைப் 
�ி்கழ்கய எப்த�ாதும் ்கண்டு �ிடித்துவிடும் என்�்தற்கு உத்்தைவா்தமில்்கை. தமாெடியால் அல்ைது �ி்கழயால் 
விவைப் �ி்கழ்கள் ஏற்�டைாம். விவைப் �ி்கழ்கள் ்தனியா்க அல்ைது சமாத்்தமா்க, இந்்த நி்தி அறிக்்க்க்களின் 
அடிப்�்கடயில் �யன் �ாட்டாளர்்கள் எடுக்கும் ச�ாருளியல் ்தீர்மானங்்க்களப் �ா்திக்்கக்கூடும் என 
நியாயமான மு்கறயில் எ்திர்�ார்க்்கப்�ட்டால் அ்கவ முக்்கியமான்கவயா்கக் ்கரு்தப்�டும்.

மதைெியாவில் அங்்கீ்காிக்்கப்�ட்ட ்தணிக்்க்கத் ்தைநி்கை்கள் மற்றும் அ்கனத்துை்க ்தணிக்்க்கத் ்தைநி்கை்களின் 
�டி நடத்்தப்�ட்ட ்தணிக்்க்கயின் ஒரு �கு்தியா்க ்தணிக்்க்க முழுவதும் நிபுணத்துவ ம்திப்பீட்்கடப் �யன்�டுத்்தி 
நிபுணத்துவ ெந்த்த்கங்்க்கள நி்கைநாட்டிதனாம். அத்தாடு நாங்்கள்: 

(a) தமாெடி அல்ைது �ி்கழயால் குழுமம் மற்றும் வங்்கியின் நி்தி அறிக்்க்க்களில் விவைப் �ி்கழ்கள் 
தநைக்கூடிய அ�ாயத்்க்த அ்கடயாளம் ்கண்டு ம்திப்�ிட்டு, இந்்த இடங்்களுக்குப் ச�ாருத்்தமான 
்தணிக்்க்க ந்கடமு்கற்க்கள தமற்ச்காண்டு, எங்்கள் ்கருத்துக்கு அடிப்�்கட வழங்குவ்தற்குப் த�ாதுமான, 
ச�ாருத்்தமான ்தணிக்்க்க ஆ்தாைங்்க்களப் ச�ற தவண்டும் �ி்கழயால் தநரும் விவைப் �ி்கழ்கய விட 
தமாெடியால் தநரும் விவைப்�ி்கழ்கய அ்கடயாளம் ்காணா்திருக்்கக்கூடிய அ�ாயம் அ்தி்கம். ஏசனனில் 
தமாெடியால் கூட்டுச் ெ்தி, ஏமாற்று. தவண்டுசமன்தற செய்யப்�ட்ட விடு�ாடு்கள், �ிறழ்கூற்று அல்ைது 
உள் ்கட்டுப்�ாடு மீறல் ஆ்கிய்கவ இருக்்கக்கூடும். 

(b) சூழ்நி்கைக்குப் ச�ாருத்்தமான ்தணிக்்க்க ந்கடமு்கற்க்கள வடிவ்கமக்்க ்தணிக்்க்கக்குத் த்த்கவயான 
உள் ்கட்டுப்�ாட்்கடப் �ற்றிய புாிந்துணை்கவப் ச�ற தவண்டும். குழுமம் மற்றும் வங்்கியின் 
உள்்கட்டுப்�ாட்டின் செயல்்திறன் �ற்றி ்கருத்து ச்தாிவிப்�து இ்தன் தநாக்்கமல்ை.

(c) �யன்�டுத்்தப்�ட்ட ்கணக்்கியல் ச்காள்்க்க்களின் ொியான ்தன்்கம மற்றும் ்கணக்்கியல் ம்திப்பீடு்களின் 
நியாயத்்தன்்கம மற்றும் இயக்குநர்்களால் செய்யப்�ட்ட ச்தாடர்பு்கடய சவளிப்�ாடு்க்கள ம்திப்பீடு 
செய்யவும்.

(d) ச்தாடர்ந்து செயல்�டக்கூடிய ்கணக்்கியல் அடிப்�்கட்கய இயக்குநர்்கள் �யன்�டுத்்தியது 
ச�ாருத்்தமான்தா என்�து �ற்றி ்தீர்மானிக்்க தவண்டும். அத்தாடு ச�றப்�ட்ட ்தணிக்்க்க ஆ்தாைத்்தின் 
அடிப்�்கடயில், வங்்கி மற்றும் குழுமம் ச்தாடர்ந்து செயல்�டக்கூடிய நிறுவனமா்கத் ச்தாடைக்கூடிய 
ஆற்றல் குறித்து குறிப்�ிடத்்தக்்க ஐயம் ஏற்�டுத்்தக்கூடிய ்தி்கழ்வு்கள் அல்ைது சூழ்நி்கை்கள் ச்தாடர்�ான 
விவை நிச்ெயமின்்கம இருக்்கிற்தா என் �்க்தத் ்தீர்மானிக்்க தவண்டும். விவை நிச்ெயமின்்கம இருப்�்தா்க 
நாங்்கள் ்தீர்மானித்்தால், வங்்கி மற்றும் குழுமத்்தின் நி்தி அறிக்்க்க்களில் இடம்ச�ற்றுள்ள அது 
ச்தாடர்�ான சவளிப்�ாடு்கள் குறித்து எங்்கள் ்தணிக்்க்கயாளர்்களின் அறிக்்க்கயில் ்கவனத்்க்த ஈர்க்்க 
தவண்டும். அல்ைது இந்்த சவளிப்�ாடு்கள் த�ாதுமான்கவயா்க இல்ைாவிட்டால், எங்்கள் ்கருத்்க்தத் 
்திருத்்திய்கமக்்க தவண் டும். எங்்களது ்தீர்மானங்்கள், ்தணிக்்க்கயாளர்்களின் அறிக்்க்க த்த்தி வ்கை 
ச�றப்�ட்ட ்தணிக்்க்க ஆ்தாைத்்தின் அடிப்�்கடயிைான்கவ, ஆயினும் வருங்்காை நி்கழ்வு்கள் அல்ைது 
சூழ்நி்கை்கள், வங்்கி மற்றும் குழுமம் ச்தாடர்ந்து செயல்�டக்கூடிய ஆற்ற்கை இழப்�்தற்குக் ்காைணமா்க 
இருக்்கக்கூடும்.

(e) சவளிப்�ாடு்கள் உட்�ட வங்்கி மற்றும் குழுமத்்தின் நி்தி அறிக்்க்க்களின் ஒட்டுசமாத்்த �்கடப்பு, 
அ்கமப்புமு்கற, உள்ளடக்்கம் ஆ்கியவற்்கறயும் நியாயமா்கப் �்கடக்்கப்�டும் வ்க்கயில் அடிப்�்கட 
�ாிவர்த்்த்கன்க்களயும் நி்கழ்வு்க்களயும் வங்்கி மற்றும் குழுமத்்தின் நி்தி அறிக்்க்க்கள் �ிை்திநி்திக்்கிற்தா 
என் �்க்தயும் �ாிெீலிக்்க தவண்டும்.

(f) குழுமத்்தின் அறிக்்க்க்கள் குறித்து ்கருத்துத் ச்தாிவிக்்க ச்தாகு்தியின் நிறுவனங்்கள் அல்ைது ச்தாழில் 
நடவடிக்்க்க்களின் நி்தி விவைங்்கள் குறித்து த�ாதுமான, ச�ாருத்்தமான ்தணிக்்க்க ஆ்தாைங்்கள் 
ச�ற தவண்டும். ச்தாகு்தியின் ்தணிக்்க்க மு்கறக்கும் தமற்�ார்்கவக்கும் செயல்�ாட்டுக்கும் நாங்்கள் 
ச�ாறுப்�ாதவாம். எங்்கள் ்தணிக்்க்க ்கருத்துக்கு நாங்்கள் மட்டுதம ச�ாறுப்�ாதவாம்.

்தணிக்்க்கயின் ்திட்டமிடப்�ட்ட அளவு, தநைம், ்தணிக்்க்கயின் த�ாது உள் ்கட்டுப்�ாட்டில் 
நாங்்கள் அ்கடயாளம் ‘்காணும் ஏத்தனும் குறிப்�ிடத்்தக்்க கு்கற�ாடு்கள் உள்ளிட்ட ்தணிக்்க்கயின் 
குறிப்�ிடத்்தக்்க ்கண்டு�ிடிப்பு்கள் ஆ்கியவற்்கறயும் இ்தை விவ்காைங்்க்களயும் நாங்்கள் இயக்குநர்்களிடம் 
ச்தாியப்�டுத்துதவாம்.

சுதயட்்கெ ந்கடமு்கற ச்தாடர்�ான சநறிமு்கற நி�ந்்த்கன்களுக்கு நாங்்கள் உட்�ட்ட்தா்கவும் 
இயக்குநர்்களிடம் அறிக்்க்க ெமர்ப்�ிப்த�ாம். அத்தாடு எங்்கள் சு்தந்்திைத்்க்தயும் ச�ாருந்துமாயின் அ்க்தச் 
ொர்ந்்த �ாது்காப்பு்க்களயும் �ா்திக்்கக்கூடும் என நியாயமா்கக் ்கரு்தப்�டும் எல்ைா உறவு மு்கற்க்களயும் 
இ்தை விவ்காைங்்க்களயும் அவர்்களிடம் ச்தாியப்�டுத்துதவாம்.

இயக்குநர்்களிடம் ச்தாியப்�டுத்தும் விவ்காைங்்களிலிருந்து. நடப்பு ்காை்கட்டத்்தின் ச்தாகு்தி மற்றும் வங்்கியின் 
நி்தி அறிக்்க்க்களின் ்தணிக்்க்கக்கு மி்கவும் முக்்கியமான விவைங்்க்கள நிர்ணயித்து, முக்்கிய ்தணிக்்க்க 
விவ்காைங்்க்கள அ்கடயாளம் ்காண்த�ாம். இவ்விவ்காைம் குறித்்த ச�ாது சவளிப்�ாட்்கட விைக்கும் ெட்டம் 
அல்ைது வி்திமு்கற இருந்்தால் ்தவிை அல்ைது அாிய சூழ்நி்கை்களில் ஒரு விவ்காைத்்க்த சவளியிடுவ்தால் 
ச�ாது நை்கன விட அ்தி்கப் �ா்திப்பு தநைக்கூடும் என் ற நியாயமான எ்திர்�ார்ப்�ால் விவ்காைத்்க்த எங்்கள் 
அறிக்்க்கயில் சவளியிடக்கூடாது என நாங்்கள் நிர்ணயித்்தால் ்தவிை எங்்கள் ்தணிக்்க்கயாளர்்களின் 
அறிக்்க்கயில் இவ்விவ்காைங்்க்கள நாங்்கள் எடுத்துக் கூறியிருக்்கிதறாம்.

இதர �ட்்டப்பூர்வ மற்றும் ஒழுங்குமுல்றத் ்ததலவ்கள் கு்றித்த அ்றிக்ல்கஇதர �ட்்டப்பூர்வ மற்றும் ஒழுங்குமுல்றத் ்ததலவ்கள் கு்றித்த அ்றிக்ல்க

மதைெியாவின் 2016 நிறுவனங்்கள் ெட்ட வி்திமு்கற்களுக்கு ஏற்� நாங்்கள் ்தணிக்்க்கயாளர்்களா்கச் 
செயல்�டா்த து்கண நிறுவனங்்களின் விவைங்்கள், நி்தி அறிக்்க்க்களின் குறிப்பு 13-ல் 
ச்தாிவிக்்கப்�ட்டிருப்�்தா்க அறிவிக்்கிதறாம்.

இதர விவ்காரங்்கள்இதர விவ்காரங்்கள்

மதைெியாவின் 2016 நிறுவனங்்கள் ெட்டம், �ிாிவு 266-ன் �டி வங்்கியின் உறுப்�ினர்்களுக்்கா்க மட்டுதம 
இந்்த அறிக்்க்க சவளியிடப்�டு்கிறது. தவறு எந்்த தநாக்்கமும் ்கி்கடயாது. இந்்த அறிக்்க்கயில் இடம்ச�றும். 
ச�ாருளடக்்கத்்திற்்கா்க தவறு எவாிடமும் நாங்்கள் ச�ாறுப்த�ற்்க மாட்தடாம்.

நி்தி அறிக்்க்க்களின் சவளியிடப்�டா்த அ்கனத்துக் குறிப்பு்களும் ்தவிை இங்கு சவளியிடப்�ட்டிருக்கும் நி்தி 
அறிக்்க்க்கள் எங்்களால் அறிவிக்்கப்�ட்ட நி்தி அறிக்்க்க்களுடன் அ்கணத்து அம்ெங்்களிலும் ஒத்்திருக்்கின்றன.

அ்தன் �டி, 30 ஜூன் 2022 நிைவிய குழுமம் மற்றும் வங்்கியின் நி்தி நி்கை்கயயும் அந்த்த்தியில் முடிவுற்ற 
நி்தியாண்டில் ச்தாகு்தி மற்றும் வங்்கியின் �ைா�ைன்்கள், சைாக்்கப் புழக்்கம் ஆ்கியவற்்கறயும் முழு்கமயா்கப் 
புாிந்து ச்காள்ள 20 செப்டம்�ர் 2022 த்த்தியிடப்�ட்ட எங்்கள் அறிக்்க்க்கயத் ்தயாாிப்�்தற்குப் 
�யன்�டுத்்தப்�ட்ட 30 ஜூன் 2022 முடிவுற்ற நி்தியாண்டுக்குாிய ச்ஹாங் லிதயாங் வங்்கி ச�ர்்ஹாட்டின் 
ெட்டப்பூர்வ நி்தி அறிக்்க்க்க்களப் �டிக்்க தவண்டும்.
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நிதி அ்றிக்ல்க்க்களின் கு்றிப்பு்கள் என்்பது தணிக்ல்கயான நிதி அ்றிக்ல்கயின் முக்்கிய அங்்கமாகும்.

 வங்்கியின் தணிக்ல்கயான நிதி அ்றிக்ல்க்களின் முழுத் சதாகுப்ல்பப் ்படிக்்காமல் அ்றிக்ல்க்கலளயும் வங்்கியின் நிைவரத்லதயும் முழுலமயா்கப் புாிந்து ச்காள்ள முடியாது. 

முழுலமயான நிதி அ்றிக்ல்க்களு்டன் கூடிய ஆண்்ட்றிக்ல்க தற்்த்பாது ்த�ாங் லி்தயாங் ச்பர்�ாட்டின் https://www.hlb.com.my இலணய தளத்தில் ்கில்டக்கும்


