30 ஜூன், 2022 இல் முடிவுற்்ற நிதியாண்டிற்்ககான சுருக்்கப்்பட்்ட நிதிநிலை அறிக்்ககைகள்
30 ஜூன் 2022-ல் முடிவுற்்ற நிதி ஆண்டின் விரிவான வருமான
அறிக்்ககை

இயக்குனர்்கள்
கடந்்த அறிக்்ககையின் தேதியிலிருந்து நடப்பு தேதி வரை நிதி நிலை கணக்்கறிக்்ககை தயார் செய்யும்
ப�ோது இயக்குனர்்களாகப் பதவி வகித்்தவர்்களின் பட்டியல்

குழுமம்
குழுமம்

YBhg Tan Sri Quek Leng Chan
தலைவர்்		
		(நிர்்வவாகமல்்லலாத சுயேட்்சசை அல்்லலாத)
உறுப்்பபினர்்கள்
Mr Tan Kong Khoon
		
Mr Kwek Leng Hai
		
Ms Chok Kwee Bee
		
YBhg Dato’ Nicholas John Lough
		
@ Sharif Lough bin Abdullah
		
YBhg Datuk Dr Md Hamzah bin Md Kassim
		
Ms Lau Souk Huan
		
Ms Cheong Soo Ching
		(18 மே 2022 முதல் பதவியேற்்றவர்)
		
Puan Fa’izah binti Mohamed Amin
		(1 செப்்டம்்பர்2022 முதல் பதவியேற்்றவர்)
		
Ms Chong Chye Neo
		(21 பிப்்ரவரி 2022 அன்று பதவி ஓய்வு பெற்்றறார்)

நிதியாண்டின் நிகர இலாபம்

2022
RM’000

வங்்ககிகள், இதர நிதி நிறுவனங்்களில்
வைக்்கப்்பட்டுள்்ள நிதி, வைப்புத்
த�ொகை
லாபம் அல்்லது நட்்டத்்ததின் வழி
நியாயமான மதிப்பீட்டில் நிதி
ச�ொத்துகள்
இதர விரிவான வருமானத்்ததின் வழி
நியாயமான மதிப்பீட்டில் நிதி
முதலீடுகள்

6,094,729

- நிகர நியாய மதிப்பு
மாற்்றங்்கள்

2022
RM’000

2021
RM’000

துணை நிறுவனங்்கள்
இணை நிறுவனங்்களில் முதலீடு
ச�ொத்துகள் மற்றும் சாதனங்்கள்
அறிவார்்ந்்த ச�ொத்துகள்
உரிமைப் பெற்்ற ச�ொத்துகள்
நன்்மதிப்பு
ஒத்்ததி வைக்்கப்்பட்்ட வரி ச�ொத்து
ம�ொத்்த ச�ொத்துகள்

3,042,541

2,614,335

1,426,484

7,244,482

8,246,366

6,940,762

8,041,221

32,358,414
கடன்்கள், முன்்பணம், நிதியளிப்பு
166,487,621
இதர ச�ொத்துகள்
2,280,742
டெரிவேட்டிவ் பத்்ததிரங்்கள் நிதிநிலை
1,863,300

மத்்ததிய வங்்ககிகளில் உள்்ள சட்்டப்பூர்்வ
வைப்புத்தொகை

5,455,788

486,779

26,196,303

34,450,238

520,650
6,455,474
1,110,606
304,749
211,718
1,831,312
528,771
254,331,377

22,416,521

30,464,881

23,634,907 23,144,545 16,558,726
154,070,707 126,745,536 119,085,694
2,011,856
1,781,555
1,873,246
1,005,249
1,776,371
983,205

-

-

91,110

15,870

493,605
272,138
301,428
2,625,696
2,556,570
5,501,542
971,182
971,182
1,197,788
527,989
595,225
242,317
269,645
218,277
214,726
321,446
344,387
1,831,312
1,771,547
1,771,547
275,670
403,666
183,513
237,129,240 198,129,832 188,433,997

கடன்
வாடிக்்ககையாளர்்களின் வைப்புத்
த�ொகை

197,292,459

வாடிக்்ககையாளர்்களின் முதலீட்டு
கணக்குகள்

2,668,408

183,289,771 155,007,304 144,357,035
1,145,154

-

-

வைப்புத் த�ொகை, வங்்ககிகள் மேலும்
இதர நிதி நிறுவனங்்களில் உள்்ள
நிதி

6,322,250

12,130,039

5,175,420

12,015,297

மறு க�ொள்முதல் ஒப்்பந்்தங்்களின்
கீழ் விற்்கப்்பட்்ட கடன் பத்்ததிரங்்கள்
மீதான கடப்்பபாடு

3,971,304

742,750

3,971,304

742,750

இதர கடன்்கள்

241,361
210,981
5,750,350

189,642
209,761
5,358,784

153,419
325,365
5,392,859

150,433
341,591
5,066,401

டெரிவேட்டிவ் மூல நிதி நிதி
பத்்ததிரங்்கள்

1,736,838

909,666

1,711,745

879,986

1,623,937
1,502,206

1,033,839
1,502,340

502,798
1,502,206

300,572
1,502,340

செலுத்்த வேண்டிய கட்்டணங்்கள்
மற்றும் ஏற்புகள்
வாடகைக் கடன்்கள்

சகாமாஸ் பெர்்ஹஹாட்டிடம்
விற்்கப்்பட்்ட கடன்்கள் /நிதியளிப்பு
கடப்்பபாடுகள் உதவி
படி 2 மூலதன கடன் பத்்ததிரங்்கள்
கூடுதல் படி 1 பன்்னனாட்டு நாணய
மூலதனப் பத்்ததிரங்்கள்
வரி விதிப்புக்்ககான முன் ஏற்்பபாடு
ம�ொத்்த கடன்்கள்

1,715,695
306,612
223,342,401

806,390
1,715,695
806,390
351,990
272,986
272,296
207,670,126 175,731,101 166,435,091

பங்குகள்
பங்கு மூலதனம்
நிதி கையிருப்பு
கழிவு: கருவூல பங்குகள்
ம�ொத்்த பங்குகள்
ம�ொத்்த ச�ொத்துகள் மற்றும்
கடன்்கள்

7,739,063
23,963,603
(713,690)
30,988,976

2021
RM’000

3,289,283

2,860,642

2,211,927

1,868,319

7,739,063
7,739,063
22,439,081 15,373,358
(719,030)
(713,690)
29,459,114 22,398,731

7,739,063
14,978,873
(719,030)
21,998,906

254,331,377

237,129,240 198,129,832 188,433,997

கடப்்பபாடுகள், தற்்சசெயல் செலவுகள் 208,116,971

278,901,435 194,469,898 261,848,638

(a) இணை நிறுவனத்்ததின் இதர
விரிவான நட்்ட பகிர்வு
(b) நாணய மாற்று வேறுபாடுகள்

-	கடன் இழப்புகளில்
எதிர்்பபார்்க்்கப்்படும்
மாற்்றங்்கள்
(d)	ர�ொக்்க புழக்்கத்்ததில் நிகர
நியாய மதிப்பு
இதர விரிவான நட்்டங்்களின்
வருமான வரி
நிதியாண்டின் இதர விரிவான
(நட்்டம்) / இலாபம், நிகர வரி
நிதியாண்டின் ம�ொத்்த விரிவான
வருமானம்

14,286

9,228

குழுமம்

வட்டி வருமானம்
இலாபம் அல்்லது நட்்டத்்ததின்
வழி நியாயமான மதிப்்பபிலான
நிதி ச�ொத்துகளுக்்ககான வட்டி
வருமானம்
வட்டி செலவுகள்
நிகர வட்டி வருமானம்
இஸ்்லலாமிய வங்்ககி வணிகம் மூலமான
வருமானம்
வட்டி சாரா வருமானம்
நிகர வருமானம்
கூடுதல் செலவுகள்
அலவன்சுக்கு முந்்ததைய நடைமுறை
இலாபம்
(அதற்்ககான அலவன்சு)/கடன்,
முன்்பணம் மற்றும் நிதியளிப்்பபில்
பலவீனமான நிதி இழப்பு
கணக்்ககிலிருந்து நீக்்கப்்பட்்டது
கணக்்ககிலிருந்து நீக்்கப்்பட்்ட/
(அதற்்ககான அலவன்ஸ்) நிதி
முதலீடு மற்றும் இதர ச�ொத்துகளின்
பலவீனமான நிதி இழப்பு
இணை நிறுவனங்்களின் பங்கு
பகிர்வுகள்
வரிக்கு முந்்ததைய இலாபம்
வரி விதிப்பு
நிதியாண்டின் நிகர இலாபம்

2022
RM’000

2021
RM’000

5,505,696

5,394,946

5,303,193

5,243,512

(16,743)
227,635

(15,019)
282,081

161,783
(2,099,027)
3,457,702

217,168
(1,893,157)
3,627,204

161,783
(2,044,559)
3,360,736

904,785
4,660,116
937,292
5,597,408
(2,098,376)

919,402
4,377,104
1,089,769
5,466,873
(2,077,808)

3,627,204
1,278,446
4,905,650
(1,756,729)

3,360,736
1,310,022
4,670,758
(1,771,067)

3,499,032

3,389,065

3,148,921

2,899,691

(492,073)

(1,161,549)

(289,882)

(260)
2,734,986

391
3,196,268

(3,465)
2,404,153

1,030,491
4,366,800
(1,077,517)
3,289,283

735,953
3,470,939
(610,297)
2,860,642

3,196,268
(984,341)
2,211,927

2,404,153
(535,834)
1,868,319

3,289,283

2,860,642

2,211,927

1,868,319

160.6
160.5

139.7
139.7

108.0
107.9

91.3
91.2

மூல நிறுவனத்்ததின்
உரிமையாளர்்களுக்குரிய
இலாபத்்ததில் பங்கு ஒன்்றறின்
வருமானம் (சென்):
- அடிப்்படை
- மதிப்புக் குறைவு

799,785

1,698,839

799,785

1,698,839

799,785

-

-

1,698,839
22,924,642

799,785
21,938,013

1,298,839
17,922,263

399,785
17,026,903

கட்்டம் 1 மற்றும் கட்்டம் 2
கடன், அலவன்ஸ் மற்றும்
முறைப்்படுத்்தப்்பட்்ட
கையிருப்புகள் #

1,738,471

1,726,493

1,350,820

1,356,795

துணைப் பத்்ததிரங்்கள்

1,499,970

1,499,970

1,499,970

1,499,970

3,238,441
26,163,083

3,226,463
25,164,476

(400,000)
2,450,790
20,373,053

(400,000)
2,456,765
19,483,668

ம�ொத்்த படி II மூலதனம்

(221,513)

ம�ொத்்த மூலதனம்

(537)

(542)

198

211

7,574

3,235

7,574

3,233

252,023

68,101

215,860

51,887

(677,311)

57,942

(729,992)

(161,136)

2,611,972

2,918,584

1,481,935

1,707,183

2,611,972

2,918,584

1,481,935

1,707,183

#

(c)

(a) குழுமம் மற்றும் வங்்ககி ப�ோதுமான மூலதன விகிதங்்கள் பின் வருமாறு:

ம�ொத்்த மூலதன விகிதம்

வங்்ககி

2022

2021

2022

2021

13.935%
15.050%
17.176%

14.030%
14.561%
16.703%

13.912%
14.999%
17.051%

13.911%
14.245%
16.301%

13.428%
14.543%
16.669%

13.552%
14.083%
16.224%

13.266%
14.353%
16.404%

13.307%
13.642%
15.697%

உத்்ததேச லாப ஈவு கழிக்்கப்்பட்்ட
பின்
CET I மூலதன விகிதம்

(b) திருத்்தப்்பட்்ட (சீராய்வு) மூலதனக் கூறுகள் கட்்டமைப்்பபின் கீழ் உள்்ள CET I, படி I, படி II மூலதனங்்களின்
கூறுகள் வருமாறு:
குழுமம்

2022
RM’000

தக்்கவைக்்கப்்பட்்ட லாபம்

கழிவு: கருவூலப் பங்குகள்
கழிவு: ஒத்்ததிவைக்்கப்்பட்்ட வரி

ச�ொத்துகள்
கழிவு: நன் மதிப்பு

2021
RM’000

2022
RM’000

2021
RM’000

7,739,063
7,739,063 7,739,063
7,739,063
22,727,982 20,751,376 15,120,482 14,139,555
592,754
1,217,660
(283,282)
366,088
(713,690)
(719,030)
(713,690)
(719,030)
(528,771)
(275,670)
(403,666)
(183,513)
(304,749)
(1,831,312)

(269,645)

(218,277)

(1,831,312) (1,771,547)

(1,771,547)

(242,317)

கழிவு : துணை / கம்்பபெனிகளில்
முதலீடுதுணை நிறுவனங்்கள்
ம�ொத்்த CET I மூலதனங்்கள்

(400,000)

குழுமம் மற்றும் வங்்ககியின் கிடப்்பபில் உள்்ள செயல்்படாத கடன்்களுக்கு தகுதிபெற்்ற
முறைப்்படுத்்தப்்பட்்ட கையிருப்்பபாக RM643,141,000 (2021: RM412,709,000) மற்றும்
RM536,432,000 (2021: RM387,677,000) உள்்ளடங்கும்.

குழுமம்

2022
RM’000
கடன் இடர் *

139,077,644

வங்்ககி

2021
RM’000

2022
RM’000

2021
RM’000

138,119,456 108,065,582

108,543,591
3,895,661

சந்்ததை இடர்

3,917,894

3,778,671

3,934,497

செயல்்பபாடு இடர்

9,327,630

8,761,958

7,485,705

7,087,877

150,660,085 119,485,784

119,527,129

152,323,168

BNM முதலீட்டு கணக்கு க�ொள்்ககைபடி, HLISB-இன் RWA கடன் களை முதலீட்டு கணக்குத்
த�ொகையான RM1,899,820,000 (2021: RM847,370,000) இருந்து செலுத்்தப்்பட வேண்டும்
இதில் குழுமத்்ததின் மூலதன கணக்்ககீட்டில் சேர்்க்்கப்்படவில்்லலை.

(d) குழுமத்்ததின் துணை நிறுவனங்்களின் மூலதனவள விகிதம் வருமாறு:
ஹ�ொங் லிய�ோங் இஸ்்லலாமிக் பேங்க்
பெர்்ஹஹாட்

2022

2021

11.176%
12.550%
15.101%

11.133%
12.535%
15.112%

11.176%
12.550%
15.101%

11.133%
12.535%
15.112%

உத்்ததேச லாப ஈவைக் கழிப்்பதற்கு முன்
CET I மூலதன விகிதம்
படி I மூலதன விகிதம்
ம�ொத்்த மூலதன விகிதம்
உத்்ததேச லாப ஈவு கழிக்்கப்்பட்்ட பின்
CET I மூலதன விகிதம்
படி I மூலதன விகிதம்
ம�ொத்்த மூலதன விகிதம்

சுயேட்்சசை கணக்கு தணிக்்ககையாளர்்களின் அறிக்்ககை
ஹ�ொங் லிய�ோங் பேங்க் பெர்்ஹஹாட்டின்
அனைத்து உறுப்்பபினர்்களும்
(பதிவு எண் :193401000023 (97141-X))
கடந்்த 20 செப்்டம்்பர் 2022 அன்று, 30 ஜூன் 2022 அன்று முடிவுற்்ற நிதியாண்டிற்குரிய ஹ�ொங்
லிய�ோங் பேங்க் பெர்்ஹஹாட்டின் சட்்டபூர்்வமான நிதி அறிக்்ககைகள் குறித்து நாங்்கள் அறிக்்ககை
வெளியிட்டோம். அந்்த அறிக்்ககையில் குறிப்்பபிடப்்பட்்டவை:
நிதி நிலை அறிக்்ககை மீதான கணக்குத் தணிக்்ககை அறிக்்ககை
எங்்கள் கருத்து
எங்்களது கருத்துப்்படி, ஹ�ொங் லிய�ோங் பேங்க் ப�ொஹாட் (“வங்்ககி”), அதன் துணை நிறுவனங்்கள்
(“குழுமம்”) அவற்்றறின் நிதி நிலை அறிக்்ககையில், 30 ஜுன் 2022-ன் வரையிலான குழுமம் மற்றும்
வங்்ககியின் நிதிநிலை குறித்து, உண்்மமையான, நியாயமான தகவல்்கள் வழங்்கப்்பட்டிருக்்ககிறது,
மேலும், முடிவுற்்ற நிதியாண்டிற்்ககான அவர்்களது நிதி செயல்்பபாடுகள், ர�ொக்்கப் பணப் புழக்்கம்
ஆகியவையும் மலேசிய நிதி அறிக்்ககை தரநிலை, அனைத்துலக நிதி நிலை அறிக்்ககை தரநிலை
மற்றும் மலேசியாவின் 2016 கம்்பபெனிகள் சட்்டத்்ததின் கீழ் வரையறுக்்கப்்பட்டிருக்கும் விதிமுறைகள்
ஆகியவற்றுக்குட்்பட்டுள்்ளது.
நாங் கள் தணிக்்ககை செய் தது என் ன
குழுமம் மற்றும் வங்்ககியின் நிதிநிலை அறிக்்ககைகளை நாங்்கள் தணிக்்ககை செய்தோம், அது 30
ஜுன் 2022 வரையிலான முடிவுற்்ற நிதியாண்டின் குழுமம் மற்றும் வங்்ககியின் நிதிநிலை, வருமான
அறிக்்ககைகள், விரிவான வருமான அறிக்்ககைகள், பங்கு மாற்்றங்்கள் அறிக்்ககைகள் மற்றும் முடிவுற்்ற
நிதியாண்டின் குழுமம் மற்றும் வங்்ககியின் பணப் புழக்்க அறிக்்ககைகள், மற்றும் பக்்கங்்கள் 13 முதல் 194
வரையில் உள்்ள குறிப்்பபிடத்்தக்்க கணக்குக் க�ொள்்ககைகளில் சுருக்்கம், நிதி அறிக்்ககையின் குறிப்புகள்
ஆகியவை அதில் உள்்ளடக்்ககியிருந்்தது.
கருத்துக்்ககான அடிப்்படை
நாங்்கள் எங்்களது தணிக்்ககையை மலேசியாவில் அங்்ககீகரிக்்கப்்பட்்ட தரநிலை, அனைத்துலக
தணிக்்ககை தரநிலை ஆகியவற்றுக்கு ஏற்்ப நடத்்ததின�ோம். தரநிலைகளின் கீழ் எங்்களது ப�ொறுப்புகள்
குறித்து எங்்களது அறிக்்ககையில் “நிதி அறிக்்ககைகளின் தணிக்்ககைக்்ககான தணிக்்ககையாளர்்களின்
ப�ொறுப்புகள்” என்்ற பிரிவில் விரிவாக விவரித்்ததிருக்்ககிற�ோம்.
நாங்்கள் பெற்்ற தணிக்்ககை சான்றுகள் எங்்கள் கருத்துக்்ககான அடிப்்படையை
ப�ோதுமானதாகவும் ப�ொருத்்தமானதாகவும் இருக்கும் என்று நாங்்கள் நம்புகிற�ோம்.

வழங்்க

சுயேட்்சசை நடைமுறை மற்றும் இதர உயர்்நநெறி ப�ொறுப்புகள்
மலேசியக் கணக்்ககாளர்்கள் கழகத்்ததின் சட்்டங்்களின் அடிப்்படையில் (த�ொழில்முறை நெறிமுறைகள்,
நடத்்ததை மற்றும் நடைமுறை) (“சட்்டங்்கள்”) மற்றும் கணக்்ககாளர்்களுக்்ககான அனைத்துலக
நெறிமுறைகள் தரநிலைகள் வாரியம்’ த�ொழில்முறை கணக்்ககாளர்்களுக்்ககான அனைத்துலக
நெறிமுறைகள் (அனைத்துலக சுயேட்்சசை தரநிலைகள் உட்்பட) (“IESBA Code”), சட்்டங்்கள்
மற்றும் IESBA குறியீடு ஆகியவற்்றறின் அடிப்்படையில் இதர நெறிமுறைப் ப�ொறுப்புகளை நாங்்கள்
நிறைவேற்்றறியிருக்்ககிற�ோம்.
எங்்களது தணிக்்ககை அணுகுமுறை

வங்்ககி

CET I மூலதனம்
பங்கு மூலதனம்

(400,000)

ஒவ்வொரு பிரதான இடா பிரிவுகளில் RWA படிநிலைகள் வருமாறு:

*

குழுமத்்ததிற்கு உட்்பட்்ட தனித்்தனி பிரிவுகள் அனைத்து வெளிதரப்பு விதித்்த அனைத்து மூலதன
நிபந்்தனைகளுக்கும் உட்்பட்்டன.

ச�ொத்துகள்

சார்புடையது:
‘மூல நிறுவனத்்ததின் உரிமையாளர்

(1,010,494)

வங்்ககியும் அதன் குழுமம் கடன் இடர், சந்்ததை இடர் ஆகியவற்்றறில் நிலைப்்படுத்்தப்்பட்்ட
அணுகுமுறையை ஏற்றுக் க�ொண்்டன. அதற்்ககான RWA செயல்முறை இடர் கணக்்ககீட்டிற்கு
அடிப்்படை காட்டி அணுகுமுறை அணுகுமுறையையும் குழுமம் வங்்ககியும் அனுசரித்்தது.
குழுமத்்ததிற்கு உட்்பட்்ட தனித்்தனி பிரிவுகள் அனைத்து வெளிதரப்பு விதித்்த அனைத்து மூலதன
நிபந்்தனைகளுக்கும் உட்்பட்்டன.

கழிவு: இதர அறிவார்்ந்்த

851
3,336,309

1,698,839

கழிவு: நிரந்்தர கீழ்்படிந்்த சுக்குக்
வக்்ககாலாவில் கூடுதல் படி
2-ல் முதலீடு

கடந்்த 9 டிசம்்பர் 2020 அன்று, BNM மூலதன வள கட்்டமைப்்பபிற்கு (மூலதனக் கூறுகள்) ஒரு
திருத்்தத்்ததை வெளியிட்்டது, அது வங்்ககி நிறுவனங்்களுக்்ககான கணக்்ககியல் விதிகளில் ஒழுங்குமுறை
மூலதன சீரமைப்்பபில் இடைநிலை ஏற்்பபாடுகளில் BNM இன் தேவைகளை அமைக்்ககிறது. பரிமாற்்ற
ஏற்்பபாடுகள், 2020 முதல் நான்கு ஆண்டுகள் அல்்லது 2021 முதல் மூன்று ஆண்டுகள் வரை CET Iக்கு
எதிர்்பபார்்க்்கப்்படும் கடன் இழப்புகளுக்்ககான நிலை 1 மற்றும் நிலை 2 விதிகளின் ஒரு பகுதியை மீண்டும்
சேர்்க்்க வங்்ககி நிறுவனங்்களை அனுமதித்துள்்ளது. இந்்தத் திருத்்தத்்ததிற்கு முன், BNM வெளியிட்்டது
மார்ச் 24, 2020 தேதியிட்்ட கடிதம், இது வங்்ககி நிறுவனங்்களை (1) 2.5% மூலதனப் பாதுகாப்பு
இடையகத்்ததில் இழுக்்க அனுமதித்துள்்ளது; (2) 100% குறைந்்தபட்்ச பணப்புழக்்க பாதுகாப்பு
விகிதத்்ததிற்குக் கீழே செயல்்படும்; (3) எதிர்்பபார்்க்்கப்்படும் இழப்புகளுக்கு எதிராக வைத்்ததிருக்கும்
ஒழுங்குமுறை இருப்புக்்களை 0% ஆகக் குறைத்்தல்; மற்றும் (4) குறைந்்தபட்்ச நிகர நிலையான
நிதி விகிதத்்ததை 80% ஆக குறைக்்கவும். சவாலான இயக்்கச் சூழலுக்கு மத்்ததியில் ஒழுங்குமுறை
பதில் மற்றும் ஆதரவு ஊக்்கமளிக்கும் அதே வேளையில், HLB இன் நிதி மற்றும் ப�ோர்ட்ஃப�ோலிய�ோ
சுயவிவரத்்ததின் மதிப்பீட்டின் காரணமாக வங்்ககிகளுக்்ககான BNM இன் ஆதரவு நடவடிக்்ககைகளுக்குத்
தேவையில்்லலாததாகக் கருதப்்பட்்டதால், வங்்ககி தன்்னனைப் பயன்்படுத்்ததிக்கொள்்ளவில்்லலை.

இதர கையிருப்புகள்

46,956

(4,182)

கடந்்த 5 ஜூலை 2021 அன்று BNM, SMEகளுக்்ககாக BNM நிதியின் கீழ் நடப்பு நிதி வசதிகளை
மேம்்படுத்துவது குறித்்த கடிதத்்ததை வெளியிட்்டது, அத்துடன் PEMERKASA+ மற்றும் PEMULIH
வசதிகளின் ஒதுக்்ககீட்்டடை அதிகரித்்தது. இந்்த மேம்்பபாடுகள் பாதிக்்கப்்பட்்ட SME களுக்கு கூடுதல்
நிவாரணம் மற்றும் ஆதரவை வழங்குவதற்்ககாக அறிவிக்்கப்்பட்்டன. இதற்கு முன்்னர், க�ோவிட்-19
பெருந்தொற்று பரவலால் கடுமையாகப் பாதிக்்கப்்பட்்ட கடன் பெற்்றவர்்கள் / வாடிக்்ககையாளர்்கள்
ஆகிய�ோருக்கு உதவிடும் வகையில் கூடுதல் உதவித் திட்்டங்்கள் நீட்டிக்்கப்்படுவதாக கடந்்த 31,
மே 2021 எனத் தேதியிடப் பட்்ட ஒரு கடிதத்்ததில் BNM அறிவித்்தது. இந்்த நடவடிக்்ககைகள் வங்்ககி
நிறுவனங்்களை இது ப�ோன்்ற விதிவிலக்்ககான மற்றும் முன்்னனெப்போதும் இல்்லலாத வகையிலான
சூழ்்நநிலைகளில் ப�ொருளாதாரத்்ததிற்கு ஆதரவளித்து அவற்்றறில் முனைப்போடு த�ொடர்ந்து
செயல்்படவும், கடன்/நிதி நெகிழ்வுத்்தன்்மமையை நீட்டிப்்பதன் மூலம் வங்்ககி நிறுவனங்்கள் தங்்கள்
வாடிக்்ககையாளர்்களின் தேவைகளுக்கு விரைவாக பதிலளிக்்க அனுமதிக்கும் வகையிலும் வழிவகை
செய்்ககின்்றது. பெருந்தொற்று காலத்்ததில் கடன் பெற்்றவர்்களுக்குத் தேவையான உதவிகளை
வங்்ககியும் வழங்்ககியிருக்்ககிறது.

ம�ொத்்த மூலதன விகிதம்

(653,819)

43,324

குழுமம் மற்றும் வங்்ககியின் ஒழுங்குமுறை மூலதனமானது BNM-ன் மூலதன வள கட்்டமைப்்பபின்
வழிகாட்டுதல்்களின் படி நிர்்வகிக்்கப்்படுகின்்றது. குழுமம் மற்றும் வங்்ககியின் ப�ோதுமான மூலதன
வளத்்ததின் விகிதங்்கள் BNM-ன் மூலதன வள கட்்டமைப்பு (மூலதன கூறுகள்) மற்றும் இஸ்்லலாமிய
வங்்ககிகளுக்்ககான மூலதன வள கட்்டமைப்பு (மூலதன கூறுகள்) ஆகியவற்்றறின் அடிப்்படையில்
கணக்்ககிடப்்படுகின்்றன, இந்்த அணுகுமுறையே ஒழுங்குமுறை மூலதன வள விகிதங்்களைக்
கணக்்ககிடவும், வங்்ககி நிறுவனங்்கள் செயல்்பட வேண்டிய குறைந்்தபட்்ச விகிதங்்கள் மற்றும்
மூலதனப் பாதுகாப்பு இடையகம் (“CCB”) மற்றும் எதிர் சுழற்்சசி மூலதன இடையகம் (“CCyB”)
ஆகியவற்்றறைப் பராமரிக்்கவும் வழிவகை செய்்ககின்்றது. குழுமமும் வங்்ககியும் CCB-ஐ 2.5% ம�ொத்்த
அபாய அளவிற்குட்்பட்்ட ச�ொத்துகள் (“RWA”) என்்ற அளவில் பராமரிக்்க வேண்டும். CCyB என்்பது
0% த்்ததிலிருந்து 2.5% என்்ற விகிதத்்ததில் இருக்்கலாம், தற்போது மலேசியாவில் 0%-மாக உள்்ளது.
ப�ொதுவான சமபங்கு வரிசை I (“CET I”) மூலதன விகிதத்்ததிற்்ககான CCB உட்்பட குறைந்்தபட்்ச
மூலதன வளம், 2019-ம் ஆண்டு முதல் வரிசை I மூலதன விகிதம் மற்றும் ம�ொத்்த மூலதன
விகிதமானது முறையே 7.0%, 8.5% மற்றும் 10.5% ஆகும்.

படி I மூலதன விகிதம்

217,168
(1,967,533)
3,755,331

799,785

ம�ொத்்த படி I மூலதனம்

9,228

மூலதன வளம்

படி I மூலதன விகிதம்

2021
RM’000

1,698,839

முறைப்்படுத்்தப்்பட்்ட
திருத்்தங்்களுக்கு முன்்பபான
கூடுதல் படி I மூலதனம்

ம�ொத்்த RWA

CET I மூலதன விகிதம்

2022
RM’000

(163,574)

14,286

உத்்ததேச லாப ஈவை
கழிப்்பதற்கு முன்

வங்்ககிகள்

பல நாணய கூடுதல் படி 1
மூலதன பங்குப்்பத்்ததிரங்்கள்

படி II மூலதனம்

குழுமம்

30 ஜூன் 2022-ல் முடிவுற்்ற நிதி ஆண்டின் வருமான
கணக்்கறிக்்ககை

2021
RM’000

முறைப்்படுத்்தப்்பட்்ட
திருத்்தங்்களுக்குப் பிறகு
கூடுதல் படி I மூலதனம்

சார்புடையது:
மூல நிறுவனத்்ததின் உரிமையாளர்

2022
RM’000

கழிவு: நிரந்்தர கீழ்்படிந்்த சுக்குக்
வக்்ககாலாவில் கூடுதல் படி
1-ல் முதலீடு

(c) இதர விரிவான
வருமானத்்ததின் வழி
நியாய மதிப்்பபிலான கடன்
பத்்ததிரங்்கள்
- நிகர நியாய மதிப்பு
மாற்்றங்்கள்

2021
RM’000

கூடுதல் படி I மூலதனம்

(ii) இலாபம் அல்்லது நட்்டத்்ததில் மறு
பகுப்புச் செய்்யக்கூடியவை:

842,506

கடன் தீர் நிதி மூலமாக நிதி
முதலீடுகள்்

துணை நிறுவனங்்களிலிருந்து வர
வேண்டிய தவணை த�ொகை

3,466,178

2022
RM’000

இதர விரிவான வருமானத்்ததின்
வழி நியாய மதிப்்பபிலான
சமபங்கு பத்்ததிரங்்கள்

ச�ொத்துகள்
ர�ொக்்கம், குறுகிய கால நிதிகள்

2021
RM’000

(i) இலாபம் அல்்லது நட்்டத்்ததில்
மறு பகுப்புச் செய்்யப்்படாத
ப�ொருட்்கள்:

வங்்ககிகள்

2021
RM’000

2022
RM’000

வங்்ககி

2022
RM’000

வங்்ககிகள்

இதர விரிவான இலாபம்/நட்்டம்:

30 ஜூன் 2022 வரையிலான நிதி நிலை கணக்்கறிக்்ககை
குழுமம்

மூலதன வளம் (த�ொடர்்ச்சசி)

(6,455,474) (5,501,542) (2,794,291) (2,725,221)
21,225,803 21,138,228 16,623,424 16,627,118

எங்்கள் தணிக்்ககை வடிவமைப்்பபின் ஒரு பகுதியாக, ப�ொருள்்சசார் அம்்சங்்களைத் தீர்்மமானித்து
மற்றும் அவற்்றறிலுள்்ள ப�ொருள் பிழை அறிக்்ககை அபாயத்்ததினை குழுமம் மற்றும் வங்்ககியின் நிதி
அறிக்்ககைகளில் மதிப்பீடு செய்தோம். குறிப்்பபாக, இயக்குநர்்கள் செய்்த தற்்ககாப்பு மதிப்பீடுகளைப்
பரிசீலித்தோம்; உதாரணமாக, சம்்பந்்தப்்பட்்ட குறிப்்பபிடத்்தக்்க கணக்்ககியல் மதிப்பீடுகள் த�ொடர்்பபாக
ஊகங்்களை உருவாக்குதல் மற்றும் உள்்ளளார்்ந்்த நிச்்சயமற்்ற எதிர்்ககால நிகழ்வுகளை கருத்்ததில்
க�ொள்்வது ப�ோன்்றவையாகும். எங்்களது எல்்லலா தணிக்்ககைகளிலும், உள்்கட்டுபாடுகளை மீறும்
நிர்்வவாக அபாயத்்ததையும் நாங்்கள் கருத்்ததில் க�ொண்டிருக்்ககிற�ோம், மற்்ற விவகாரங்்கள் உள்்பட,
ம�ோசடி காரணமாக ப�ொருள்்சசார் பிழை அறிக்்ககை அபாயத்்ததைப் பிரிதிநிதிக்கும் வகையில் பாரபட்்சம்
இருப்்பதற்்ககான ஆதாரம் உள்்ளதா என்்பதைக் கருத்்ததில் க�ொண்டிருக்்ககிற�ோம்.
ஒட்டும�ொத்்தமாக நிதிநிலை அறிக்்ககைகள் குறித்்த கருத்்ததை வழங்குவதற்கு ப�ோதுமான வேலைகளைச்
செய்யும் படி எங்்களைத் தயார்்படுத்தும் வகையில், எங்்கள் தணிக்்ககையின் ந�ோக்்கத்்ததை நாங்்கள்
வடிவமைத்துள்ளோம், அவற்்றறில் குழுமம் மற்றும் வங்்ககியின் கட்்டமைப்்பபை கணக்்ககில் எடுத்துக்
க�ொள்்வது, கணக்்ககியல் முறை மற்றும் கட்டுப்்பபாடுகள், மற்றும் குழுமமும், வங்்ககியும் செயல்்படும்
த�ொழில்துறை ஆகியவையும் அடக்்கம்.

முக்்ககியத் தணிக்்ககை விவகாரங்்கள்

ஹாங் லியாங் பேங்க் பெர்்ஹஹாட் உறுப்்பபினர்்களுக்்ககான
சுயேட்்சசை தணிக்்ககையாளர்்களின் அறிக்்ககை
(பதிவு எண்: 193401000023 (97141-X)) (த�ொடர்்ச்சசி)

கூட்டு மதிப்பீடு (த�ொடர்்ச்சசி)

முக்்ககியத் தணிக்்ககை விவகாரங்்கள்
முக்்ககியத் தணிக்்ககை விவகாரங்்கள் என்்பது, எங்்களது நிபுணத்துவ மதிப்பீட்டின் படி, நடப்பு நிதி
ஆண்டில் குழுமம் மற்றும் வங்்ககிகளின் நிதிநிலை அறிக்்ககைகள் மீதான எங்்களது தணிக்்ககைக்கு
மிகவும் முக்்ககியத்துவம் வாய்்ந்்த விவகாரங்்கள் ஆகும். குழுமம் மற்றும் வங்்ககியின் நிதி அறிககைகளின்
ஒட்டும�ொத்்த தணிக்்ககையின் அடிப்்படையில் இவ்்வவிவகாரங்்கள் ஆராயப்்பட்டு அதற்்ககேற்்ப எங்்கள்
கருத்்ததை ஒருங்்ககிணைப்்பதில் இவ்்வவிவகாரங்்கள் மீது தனித்்தனி கருத்்ததை நாங்்கள் வழங்்கவில்்லலை.

முக்்ககியத் தணிக்்ககை விவகாரங்்கள்

முக்்ககியத் தணிக்்ககை விவகாரங்்களை எங்்களது
தணிக்்ககை எவ்்வவாறு எடுத்துரைத்்தது

கடன்்கள்,
முன்்பணம்
மற்றும்
நிதியுதவிக்்ககாக
எதிர்்பபார்்க்்கப்்படும்
கடன் இழப்புகள்

இது த�ொடர்்பபான கட்டுப்்பபாடுகளின் வடிவமைப்பு
மற்றும் செயல்்பபாட்டு செயல்்ததிறனை நாங்்கள்
புரிந்துக�ொண்டு ச�ோதித்தோம்:

குறிப்்பபிடத்்தக்்க
கணக்்ககியல்
க�ொள்்ககைகளின் சுருக்்கத்்ததின் குறிப்பு
2N
ஐப்
பார்்க்்கவும்,
நிதிநிலை
அறிக்்ககைகளுக்கு குறிப்புகள் 8, 37
மற்றும் 57 ஐப் பார்்க்்கவும்.

•

குழுமம் மற்றும் வங்்ககியின் ம�ொத்்த
ச�ொத்துகளில் முறையே 65.5% மற்றும்
64.0% பிரதிநிதிக்கும் கடன்்கள், முன்
பணம், நிதி அளிப்பு ஆகியவற்்றறின்
மதிப்பு
குறிப்்பபிடத்்தக்்க
அளவில்
இருக்கும் காரணத்்ததால் இதில் நாங்்கள்
கவனம் செலுத்்ததின�ோம்.
MFRS 9 “நிதி கருவிகள்”-ன் கீழ்
எதிர்்பபார்்க்்கப்்படும்
கடன்
இழப்பு
(“ECL”)
குறைபாடு
மாதிரிக்கு
சிக்்கலான மாதிரிகளின் பயன்்பபாடு
மற்றும்
எதிர்்ககால
ப�ொருளாதார
நிலைமைகள் மற்றும் கடன் நடத்்ததை
பற்்றறிய குறிப்்பபிடத்்தக்்க அனுமானங்்கள்
ஆகியவை தேவைப்்படுகின்்றது.
ECL-ஐ அளவிடுவதற்்ககான கணக்்ககியல்
தேவைகளைப்
பயன்்படுத்துவதில்
குறிப்்பபிடத்்தக்்க
மதிப்பீடுகளை
மேற்கொள்்வதால்
இது
கவனம்
செலுத்தும்
பகுதியாகிறது,
இதில்
பின்்வருவன அடங்கும்:
•

•

•

ECL
ஐக்
கணக்்ககிடப்
ப ய ன் ்ப டு த் ்த ப் ்ப டு ம்
ப�ொருத்்தமான கூட்டு மதிப்பீட்டு
மாதிரிகளைக்
கட்்டமைப்்பது
மற்றும்
தேர்்ந்ததெடுப்்பது.
மாதிரிகள்
இயல்்பபாகவே
சிக்்கலானவையாக இருப்்பத�ோடு,
மாதிரியின்
ப�ொருத்்தமான
கட்்டமைப்்பபைத் தீர்்மமானிப்்பதில்
மதிப்பீடு பயன்்படுத்்தப்்படுகிறது;

•

•

•

ECL கணக்்ககீட்டின்
மற்றும் ஒப்புதல்.

மதிப்பீடு,

மதிப்்பபாய்வு

தனிப்்பட்்ட மதிப்பீடு
கடன்்கள், முன் பணம், நிதியளிப்பு ஆகியவற்்றறை
தனித்்தனியாக
மதிப்்பபிடும்போது
பின்்வரும்
நடைமுறைகளைப் பின்்பற்்றறின�ோம்:
•

கடன்
அபாயத்்ததில்
குறிப்்பபிடத்்தக்்க
அதிகரிப்்பபை
சந்்ததித்்த கடன்்கள், முன்்பணங்்கள்
மற்றும் நிதியளிப்பு ஆகியவற்்றறை
அடையாளம் காணுதல்; மற்றும்
ECL
மாடல்்களில்
ப ய ன் ்ப டு த் ்த ப் ்ப டு ம்
அனுமானங்்கள்,
அவை
எ த ி ர் ்பபா ர் ்க் ்க ப் ்ப டு ம்
எதிர்்ககால
பணப்புழக்்கங்்கள்,
தூரந�ோக்குள்்ள
மேக்ரோ
ப�ொருளாதார
காரணிகள்,
சாத்்ததியக்கூறுள்்ள
பல்்வவேறு
சூழல்்கள்
மற்றும்
ECL
மேல�ோட்்ட சீரமைப்பு ஆகியவை,
எதிர்்ககால
ECL-ல்
பாதிப்்பபை
ஏற்்படுத்்தக்கூடிய க�ோவிட் 19
ஆகியவற்்றறிலிருந்து உருவாகும்
ப�ொருளாதார
நிச்்சயமற்்ற
தன்்மமையைக் க�ொண்டுள்்ளது.

தரவானது த�ொடர்புடைய ECL மாதிரிகளில்
பயன்்படுத்்தப்்படும்
முக்்ககிய
உள்்ளளீடுகள்
மற்றும் அனுமானங்்களின் முழுமை மற்றும்
துல்லியம் உள்்ளளிட்்ட கடன் இழப்புகளுக்்ககான
க�ொடுப்்பனவுகளைத்
தீர்்மமானிக்்கப்
பயன்்படுத்்தப்்படுகின்்றது; மற்றும்

•

குறைந்்த கடன் தரம் க�ொண்்டதாக குழு
மற்றும் வங்்ககியால் அடையாளம் காணப்்பட்்ட
கடன்்கள், முன்்பணங்்கள் மற்றும் நிதியளிப்பு
ஆகியவற்்றறில் கவனம் செலுத்தும் கடன்்கள்,
முன்்பணம் மற்றும் நிதியளிப்பு ஆகியவற்்றறின்
மாதிரியை ஆய்வு செய்்தது, க�ோவிட்-19
-ஆல் பாதிக்்கப்்பட்டு அபாய நிலையில்
உள்்ள த�ொழில்்களில் கடன் பெற்்றவர்்கள்,
க�ோவிட் 19 காரணமாக பலர் கட்்டண
நிவாரண
உதவிகளை
க�ோரியவர்்கள்,
மேலும் ரஷ்்ய-உக்்ரரைன் ம�ோதல் உட்்பட
சமீபத்்ததிய பாதகமான சந்்ததை முன்்னனேற்்றங்்கள்
மற்றும் செய்்ததிகளால் பாதிக்்கப்்பட்்ட கடன்
பெற்்றவர்்கள் ஆகிய�ோரின் கடன் அபாயத்்ததில்
குறிப்்பபிடத்்தக்்க
அதிகரிப்பு
உள்்ளதா
அல்்லது குறைபாடுக்்ககான புறநிலை ஆதாரம்
உள்்ளதா என்்பது குறித்து எங்்கள் ச�ொந்்த
மதிப்பீட்்டடை
உருவாக்்ககின�ோம்;
மற்றும்
நிதி இழப்்பபிற்்ககான ஆதாரங்்கள் அடையாளம்
காணப்்பட்்டன.
அவை
தனித்்தனியாக
கணக்்ககிடப்்பட்்டன, இந்்த நிதி இழப்புக்
கணக்்ககீட்டில்
குழுமமும்
வங்்ககியும்
பயன்்படுத்தும் எதிர்்ககால பணப்புழக்்கங்்களின்
அளவு
மற்றும்
காலம்
இரண்்டடையும்
ஆராய்்வதன்
மூலம்
நிதி
இழப்புக்
க�ொடுப்்பனவின்
நிறைவுத்
தன்்மமையை
மதிப்பீடு
செய்தோம்.
கிடைக்்கப்்பபெற்்ற
வெளித்்தரப்பு ஆதாரங்்களுடன் மதிப்பீடுகளை
ஒப்்பபிட்டோம். மேலும் தள்ளுபடியான ர�ொக்்க
புழக்்கக் கணக்்ககீட்்டடை மறுபடியும் செய்தோம்.

கூட்டு மதிப்பீடு
குழு மற்றும் வங்்ககியால் செயல்்படுத்்தப்்பட்்ட MFRS
9 கூட்டு மதிப்பீடு ECL மாதிரிகளின் ப�ொருத்்தத்்ததை
தீர்்மமானிக்்க, எங்்களிடள்:
•

சம்்பந்்தப்்பட்்ட
ECL
மாதிரிகளில்
பயன்்படுத்்தப்்படும் முக்்ககிய அனுமானங்்களைத்
தீர்்மமானிக்்க குழு மற்றும் வங்்ககி பயன்்படுத்தும்
அடிப்்படை
உட்்பட,
MFRS
9
இன்
தேவைகளுக்கு எதிராகப் பயன்்படுத்்தப்்படும்
ECL
மாதிரிகளுக்குள்
உள்்ளளார்்ந்்த
வழிமுறைகள்
மற்றும்
குறிப்்பபிடத்்தக்்க
மாடலிங் அனுமானங்்களை மதிப்பீடு செய்்தது;

•

க�ோவிட்-19 -லிருந்து எழும் ப�ொருளாதார
நிச்்சயமற்்ற
தன்்மமையைக்
கருத்்ததில்
க�ொண்டு,
தூரந�ோக்கு
முன்்னறிவிப்பு
அனுமானங்்களின் நியாயமான தன்்மமையை
மதிப்பீடு
செய்து
கருதப்்பட்்டது;

•

க�ோவிட்-19 இன் தாக்்கம் காரணமாக ECLக்்ககான
மேல�ோட்்ட
சரிசெய்்தல்்களின்
அடையாளம் மற்றும் கணக்்ககீடு மதிப்பீடு
செய்்யப்்பட்டு
ச�ோதிக்்கப்்பட்்டது;

•

•

கடன்்கள், முன்்பணங்்கள் மற்றும் நிதியுதவி
ஆகியவற்்றறை
அடையாளம்
காணுதல்
அவை
குறைபாடு
அல்்லது
கடன்்கள்,
முன்்பணங்்கள் மற்றும் நிதியுதவி ஆகியவை
கடன்
அபாயத்்ததில்
குறிப்்பபிடத்்தக்்க
அதிகரிப்பு
அல்்லது
குறைபாட்டினை
சந்்ததித்்ததிருப்்பபின் அதன் புறநிலை சான்றுகள்
மற்றும் குறைபாடு இழப்்பபைக் கணக்்ககிடுதல்;
ECL மாதிரி மேம்்பபாடு மற்றும் மாதிரி
செம்்மமைப்்படுத்்தல் உள்்ளளிட்்ட மாதிரி ஒப்புதல்,
மாதிரி சரிபார்ப்பு, மாதிரி கண்்ககாணிப்பு மற்றும்
மேலடுக்கு ஆகியவற்்றறை ஆளுகை செய்்தல்;

முக்்ககியத் தணிக்்ககை விவகாரங்்களை எங்்களது
தணிக்்ககை எவ்்வவாறு எடுத்துரைத்்தது

ECL மாதிரிகளில் பயன்்படுத்்தப்்படும் தரவு
உள்்ளளீடுகளின்
துல்லியத்்ததை
சரிபார்த்து,
மாதிரி அடிப்்படையில் ECL த�ொகையின்
கணக்்ககீட்்டடைச்
சரிபார்்த்்தது;
மற்றும்
ECL
மாதிரிகளின்
முறையான
தன்்மமை
மற்றும் தரவு நம்்பகத்்தன்்மமையை மதிப்்பபாய்வு
செய்்தல் ப�ோன்்ற பகுதிகளில் எங்்கள் நிதி
இடர் மாதிரி நிபுணர்்கள் மற்றும் தகவல்
த�ொழில்நுட்்ப நிபுணர்்களை உள்்ளடக்்ககியது.

மேற்கொள்்ளப்்பட்்ட
செயல்்பபாடுகளின்
அடிப்்படையில்,
கடன்்கள்,
முன்்பணங்்கள்
மற்றும்
நிதியளிப்பு
ஆகியவற்்றறில்
கடன்
நிதி இழப்பு குறித்்த குழு மற்றும் வங்்ககியின்
மதிப்பீட்டிற்கு
நாங்்கள்
எந்்தவிதமான
ப�ொருள்்சசார்
விதிவிலக்குகளையும் காணவில்்லலை.
நிதிநிலை அறிக்்ககைகள் மற்றும் தணிக்்ககையாளர்்களின் அறிக்்ககையைத் தவிர இதர தகவல்்கள்
இதர தகவல்்களுக்கு வங்்ககியின் இயக்குநர்்களே ப�ொறுப்பு. இதர தகவல் ஆண்்டறிக்்ககையை உள்்ளடக்்ககியது,
ஆனால் அவற்்றறில் குழுமம் மற்றும் வங்்ககியின் நிதிநிலை அறிக்்ககை மற்றும் எங்்கள் தணிக்்ககையாளர்்களின்
அறிக்்ககை ஆகியவை உள்்ளடக்்ககியிருக்்கவில்்லலை.
குழுமம் மற்றும் வங்்ககியின் நிதிநிலை அறிக்்ககைகள் மீதான எங்்களின் கருத்து மற்்ற தகவல்்களை
உள்்ளடக்்ககியிருக்்கவில்்லலை மேலும் அதில் நாங்்கள் எந்்த விதமான உத்்தரவாத முடிவுகளையும்
வெளிப்்படுத்்ததியிருக்்கவில்்லலை.
குழு மற்றும் வங்்ககியின் நிதிநிலை அறிக்்ககைகளின் மீதான எங்்கள் தணிக்்ககை த�ொடர்்பபாக, மற்்ற தகவல்்களைப்
படிப்்பதும் எங்்கள் ப�ொறுப்பு. அவ்்வவாறு படிக்கும் ப�ோது, ஒருவேளை இதர தகவல்்கள் குழு மற்றும் வங்்ககியின்
நிதிநிலை அறிக்்ககைகளுக்கு ஏற்புடையதாக உள்்ளதா என்்பதைக் கருத்்ததில் க�ொள்்வதும் எங்்கள் ப�ொறுப்பு
என்்பதைக் கருத்்ததில் க�ொள்்க அல்்லது தணிக்்ககையிலிருந்து நாங்்கள் பெற்்ற அறிவு அல்்லது வேறுவிதமாக
தவறாகக் கருதப்்படுகின்்றது.
நாங்்கள் செயல்்படுத்தும் பணியை அடிப்்படையாகக் க�ொண்டு பார்க்கும்போது, இன்்ன பிற தகவல்்களின்
ப�ொருள் தவறாகப் புரிந்து க�ொள்்ளப்்படும் என்று நாங்்கள் முடிவு செய்யும் பட்்சத்்ததில், அந்்த உண்்மமை
த�ொடர்்பபில் நாங்்கள் புகார் அளிக்்க வேண்டும். இதன் த�ொடர்்பபில் நாங்்கள் புகார் செய்்வதற்கு வேறு எதுவும்
இல்்லலை.
நிதி அறிக்்ககையில் இயக்குநர்்களின் ப�ொறுப்புகள்
வங்்ககி மற்றும் குழுமத்்ததின் நிதி அறிக்்ககைகள் மலேசிய நிதி அறிக்்ககைத் தரநிலை, அனைத்துலக நிதி அறிக்்ககைத்
தரநிலை, மலேசியாவின் 2016 நிறுவனங்்கள் சட்்டம் நிபந்்தனைகள் ஆகியவற்றுக்கு ஏற்்ப உண்்மமையான.
நியாயமான கருத்்ததை வெளியிடும் வகையில் தயாரிக்்கப்்படுவது வங்்ககி இயக்குநர்்களின் ப�ொறுப்்பபாகும்.
ம�ோசடி அல்்லது பிழையால் குழுமம் மற்றும் வங்்ககியின் நிதி அறிக்்ககைகளில் எவ்்வவித விவரப் பிழையும்
இல்்லலாமல் தயாரிக்்கப்்படுவதற்குத் தேவையான இயக்குநர்்கள் தீர்்மமானிக்கும் உள்்கட்டுப்்பபாட்டுக்கும்
வங்்ககியின் இயக்குநர்்கள் ப�ொறுப்்பபாவர்.
வங்்ககி மற்றும் குழுமத்்ததின் அறிக்்ககைகளைத் தயாரிப்்பதில், குழுமம் மற்றும் வங்்ககியால் த�ொடர்ந்து
செயல்்படத்்தக்்க நிறுவனமாகத் த�ொடரக்கூடிய ஆற்்றலை மதிப்்பபிட்டு, ப�ொருத்்தமாயின், இது
த�ொடர்்பபான விவகாரங்்களை வெளியிடுவதும் த�ொடர்ந்து செயல்்படத்்தக்்க நிறுவனத்்ததிற்்ககான கணக்்ககியல்
அடிப்்படையைப் பயன் படுத்துவதும் இயக்குநர்்களின் ப�ொறுப்பு. குழுமத்்ததை அல்்லது வங்்ககியைக் கலைக்்க
அல்்லது செயல்்பபாட்்டடை நிறுத்்த எண்்ணணினால் அல்்லது இவ்்வவாறு செய்்வதைத் தவிர வேறு சாத்்ததியமான
மாற்று வழி இல்்லலாத சூழ்்நநிலைகள் மட்டுமே இதற்கு விதிவிலக்கு.

(d)	த�ொடர்ந்து செயல்்படக்கூடிய கணக்்ககியல் அடிப்்படையை இயக்குநர்்கள் பயன்்படுத்்ததியது
ப�ொருத்்தமானதா என்்பது பற்்றறி தீர்்மமானிக்்க வேண்டும். அத�ோடு பெறப்்பட்்ட தணிக்்ககை ஆதாரத்்ததின்
அடிப்்படையில், வங்்ககி மற்றும் குழுமம் த�ொடர்ந்து செயல்்படக்கூடிய நிறுவனமாகத் த�ொடரக்கூடிய
ஆற்்றல் குறித்து குறிப்்பபிடத்்தக்்க ஐயம் ஏற்்படுத்்தக்கூடிய திகழ்வுகள் அல்்லது சூழ்்நநிலைகள் த�ொடர்்பபான
விவர நிச்்சயமின்்மமை இருக்்ககிறதா என் பதைத் தீர்்மமானிக்்க வேண்டும். விவர நிச்்சயமின்்மமை இருப்்பதாக
நாங்்கள் தீர்்மமானித்்ததால், வங்்ககி மற்றும் குழுமத்்ததின் நிதி அறிக்்ககைகளில் இடம்்பபெற்றுள்்ள அது
த�ொடர்்பபான வெளிப்்பபாடுகள் குறித்து எங்்கள் தணிக்்ககையாளர்்களின் அறிக்்ககையில் கவனத்்ததை ஈர்்க்்க
வேண்டும். அல்்லது இந்்த வெளிப்்பபாடுகள் ப�ோதுமானவையாக இல்்லலாவிட்்டடால், எங்்கள் கருத்்ததைத்
திருத்்ததியமைக்்க வேண் டும். எங்்களது தீர்்மமானங்்கள், தணிக்்ககையாளர்்களின் அறிக்்ககை தேதி வரை
பெறப்்பட்்ட தணிக்்ககை ஆதாரத்்ததின் அடிப்்படையிலானவை, ஆயினும் வருங்்ககால நிகழ்வுகள் அல்்லது
சூழ்்நநிலைகள், வங்்ககி மற்றும் குழுமம் த�ொடர்ந்து செயல்்படக்கூடிய ஆற்்றலை இழப்்பதற்குக் காரணமாக
இருக்்கக்கூடும்.
(e)	வெளிப்்பபாடுகள் உட்்பட வங்்ககி மற்றும் குழுமத்்ததின் நிதி அறிக்்ககைகளின் ஒட்டும�ொத்்த படைப்பு,
அமைப்புமுறை, உள்்ளடக்்கம் ஆகியவற்்றறையும் நியாயமாகப் படைக்்கப்்படும் வகையில் அடிப்்படை
பரிவர்்த்்தனைகளையும் நிகழ்வுகளையும் வங்்ககி மற்றும் குழுமத்்ததின் நிதி அறிக்்ககைகள் பிரதிநிதிக்்ககிறதா
என் பதையும் பரிசீலிக்்க வேண்டும்.
(f)

குழுமத்்ததின் அறிக்்ககைகள் குறித்து கருத்துத் தெரிவிக்்க த�ொகுதியின் நிறுவனங்்கள் அல்்லது த�ொழில்
நடவடிக்்ககைகளின் நிதி விவரங்்கள் குறித்து ப�ோதுமான, ப�ொருத்்தமான தணிக்்ககை ஆதாரங்்கள்
பெற வேண்டும். த�ொகுதியின் தணிக்்ககை முறைக்கும் மேற்்பபார்்வவைக்கும் செயல்்பபாட்டுக்கும் நாங்்கள்
ப�ொறுப்்பபாவ�ோம். எங்்கள் தணிக்்ககை கருத்துக்கு நாங்்கள் மட்டுமே ப�ொறுப்்பபாவ�ோம்.

தணிக்்ககையின் திட்்டமிடப்்பட்்ட அளவு, நேரம், தணிக்்ககையின் ப�ோது உள் கட்டுப்்பபாட்டில்
நாங்்கள் அடையாளம் ‘காணும் ஏதேனும் குறிப்்பபிடத்்தக்்க குறைபாடுகள் உள்்ளளிட்்ட தணிக்்ககையின்
குறிப்்பபிடத்்தக்்க கண்டுபிடிப்புகள் ஆகியவற்்றறையும் இதர விவகாரங்்களையும் நாங்்கள் இயக்குநர்்களிடம்
தெரியப்்படுத்துவ�ோம்.
சுயேட்்சசை நடைமுறை த�ொடர்்பபான நெறிமுறை நிபந்்தனைகளுக்கு நாங்்கள் உட்்பட்்டதாகவும்
இயக்குநர்்களிடம் அறிக்்ககை சமர்்ப்பபிப்போம். அத�ோடு எங்்கள் சுதந்்ததிரத்்ததையும் ப�ொருந்துமாயின் அதைச்
சார்்ந்்த பாதுகாப்புகளையும் பாதிக்்கக்கூடும் என நியாயமாகக் கருதப்்படும் எல்்லலா உறவு முறைகளையும்
இதர விவகாரங்்களையும் அவர்்களிடம் தெரியப்்படுத்துவ�ோம்.
இயக்குநர்்களிடம் தெரியப்்படுத்தும் விவகாரங்்களிலிருந்து. நடப்பு காலகட்்டத்்ததின் த�ொகுதி மற்றும் வங்்ககியின்
நிதி அறிக்்ககைகளின் தணிக்்ககைக்கு மிகவும் முக்்ககியமான விவரங்்களை நிர்்ணயித்து, முக்்ககிய தணிக்்ககை
விவகாரங்்களை அடையாளம் காண்போம். இவ்்வவிவகாரம் குறித்்த ப�ொது வெளிப்்பபாட்்டடை விலக்கும் சட்்டம்
அல்்லது விதிமுறை இருந்்ததால் தவிர அல்்லது அரிய சூழ்்நநிலைகளில் ஒரு விவகாரத்்ததை வெளியிடுவதால்
ப�ொது நலனை விட அதிகப் பாதிப்பு நேரக்கூடும் என் ற நியாயமான எதிர்்பபார்்ப்பபால் விவகாரத்்ததை எங்்கள்
அறிக்்ககையில் வெளியிடக்கூடாது என நாங்்கள் நிர்்ணயித்்ததால் தவிர எங்்கள் தணிக்்ககையாளர்்களின்
அறிக்்ககையில் இவ்்வவிவகாரங்்களை நாங்்கள் எடுத்துக் கூறியிருக்்ககிற�ோம்.
இதர சட்்டப்பூர்்வ மற்றும் ஒழுங்குமுறைத் தேவைகள் குறித்்த அறிக்்ககை
மலேசியாவின் 2016 நிறுவனங்்கள் சட்்ட விதிமுறைகளுக்கு ஏற்்ப நாங்்கள் தணிக்்ககையாளர்்களாகச்
செயல்்படாத
துணை
நிறுவனங்்களின்
விவரங்்கள்,
நிதி
அறிக்்ககைகளின்
குறிப்பு
13-ல்
தெரிவிக்்கப்்பட்டிருப்்பதாக அறிவிக்்ககிற�ோம்.
இதர விவகாரங்்கள்
மலேசியாவின் 2016 நிறுவனங்்கள் சட்்டம், பிரிவு 266-ன் படி வங்்ககியின் உறுப்்பபினர்்களுக்்ககாக மட்டுமே
இந்்த அறிக்்ககை வெளியிடப்்படுகிறது. வேறு எந்்த ந�ோக்்கமும் கிடையாது. இந்்த அறிக்்ககையில் இடம்்பபெறும்.
ப�ொருளடக்்கத்்ததிற்்ககாக வேறு எவரிடமும் நாங்்கள் ப�ொறுப்்பபேற்்க மாட்டோம்.
நிதி அறிக்்ககைகளின் வெளியிடப்்படாத அனைத்துக் குறிப்புகளும் தவிர இங்கு வெளியிடப்்பட்டிருக்கும் நிதி
அறிக்்ககைகள் எங்்களால் அறிவிக்்கப்்பட்்ட நிதி அறிக்்ககைகளுடன் அணைத்து அம்்சங்்களிலும் ஒத்்ததிருக்்ககின்்றன.
அதன் படி, 30 ஜூன் 2022 நிலவிய குழுமம் மற்றும் வங்்ககியின் நிதி நிலையையும் அந்்ததேதியில் முடிவுற்்ற
நிதியாண்டில் த�ொகுதி மற்றும் வங்்ககியின் பலாபலன்்கள், ர�ொக்்கப் புழக்்கம் ஆகியவற்்றறையும் முழுமையாகப்
புரிந்து க�ொள்்ள 20 செப்்டம்்பர் 2022 தேதியிடப்்பட்்ட எங்்கள் அறிக்்ககையைத் தயாரிப்்பதற்குப்
பயன்்படுத்்தப்்பட்்ட 30 ஜூன் 2022 முடிவுற்்ற நிதியாண்டுக்குரிய ஹ�ொங் லிய�ோங் வங்்ககி பெர்்ஹஹாட்டின்
சட்்டப்பூர்்வ நிதி அறிக்்ககைகளைப் படிக்்க வேண்டும்.
PRICEWATERHOUSECOOPERS PLT
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நிதி அறிக்்ககைகளின் தணிக்்ககையில் தணிக்்ககையாளர்்களின் ப�ொறுப்புகள்
வங்்ககி மற்றும் குழுமத்்ததின் ம�ொத்்த நிதி அறிக்்ககைகளில் ம�ோசடி அல்்லது பிழையால், விவரப்
பிழைகள் இல்்லலாதிருக்்ககிறதா என்்பதற்கு நியாயமான உறுதி பெற்று. எங்்கள் கருத்்ததை உள்்ளடக்கும்
தணிக்்ககையாளர்்களின் அறிக்்ககையை வெளியிடுவதே எங்்கள் இலக்கு. நியாயமான உறுதி என்்பது உயர்
நிலையிலான உறுதியாக இருந்்ததாலும் மலேசியாவில் அங்்ககீகரிக்்கப்்பட்்ட தணிக்்ககைத் தரநிலைகளுக்கும்,
அனைத்துலக தணிக்்ககைத் தர நிலைகளுக்கும் ஏற்்ப நடத்்தப்்படும் தணிக்்ககை, இருக்்கக்கூடிய விவரப்
பிழையை எப்போதும் கண்டு பிடித்துவிடும் என்்பதற்கு உத்்தரவாதமில்்லலை. ம�ோசடியால் அல்்லது பிழையால்
விவரப் பிழைகள் ஏற்்படலாம். விவரப் பிழைகள் தனியாக அல்்லது ம�ொத்்தமாக, இந்்த நிதி அறிக்்ககைகளின்
அடிப்்படையில் பயன் பாட்்டடாளர்்கள் எடுக்கும் ப�ொருளியல் தீர்்மமானங்்களைப் பாதிக்்கக்கூடும் என
நியாயமான முறையில் எதிர்்பபார்்க்்கப்்பட்்டடால் அவை முக்்ககியமானவையாகக் கருதப்்படும்.
மலேசியாவில் அங்்ககீகரிக்்கப்்பட்்ட தணிக்்ககைத் தரநிலைகள் மற்றும் அனைத்துலக தணிக்்ககைத் தரநிலைகளின்
படி நடத்்தப்்பட்்ட தணிக்்ககையின் ஒரு பகுதியாக தணிக்்ககை முழுவதும் நிபுணத்துவ மதிப்பீட்்டடைப் பயன்்படுத்்ததி
நிபுணத்துவ சந்்ததேகங்்களை நிலைநாட்டின�ோம். அத�ோடு நாங்்கள்:
(a)	ம�ோசடி அல்்லது பிழையால் குழுமம் மற்றும் வங்்ககியின் நிதி அறிக்்ககைகளில் விவரப் பிழைகள்
நேரக்கூடிய அபாயத்்ததை அடையாளம் கண்டு மதிப்்பபிட்டு, இந்்த இடங்்களுக்குப் ப�ொருத்்தமான
தணிக்்ககை நடைமுறைகளை மேற்கொண்டு, எங்்கள் கருத்துக்கு அடிப்்படை வழங்குவதற்குப் ப�ோதுமான,
ப�ொருத்்தமான தணிக்்ககை ஆதாரங்்களைப் பெற வேண்டும் பிழையால் நேரும் விவரப் பிழையை விட
ம�ோசடியால் நேரும் விவரப்்பபிழையை அடையாளம் காணாதிருக்்கக்கூடிய அபாயம் அதிகம். ஏனெனில்
ம�ோசடியால் கூட்டுச் சதி, ஏமாற்று. வேண்டுமென்்றறே செய்்யப்்பட்்ட விடுபாடுகள், பிறழ்கூற்று அல்்லது
உள் கட்டுப்்பபாடு மீறல் ஆகியவை இருக்்கக்கூடும்.
(b)

சூழ்்நநிலைக்குப் ப�ொருத்்தமான தணிக்்ககை நடைமுறைகளை வடிவமைக்்க தணிக்்ககைக்குத் தேவையான
உள் கட்டுப்்பபாட்்டடைப் பற்்றறிய புரிந்துணரவைப் பெற வேண்டும். குழுமம் மற்றும் வங்்ககியின்
உள்்கட்டுப்்பபாட்டின் செயல்்ததிறன் பற்்றறி கருத்து தெரிவிப்்பது இதன் ந�ோக்்கமல்்ல.

(c)	பயன்்படுத்்தப்்பட்்ட கணக்்ககியல் க�ொள்்ககைகளின் சரியான தன்்மமை மற்றும் கணக்்ககியல் மதிப்பீடுகளின்
நியாயத்்தன்்மமை மற்றும் இயக்குநர்்களால் செய்்யப்்பட்்ட த�ொடர்புடைய வெளிப்்பபாடுகளை மதிப்பீடு
செய்்யவும்.

நிதி அறிக்்ககைககளின் குறிப்புகள் என்்பது தணிக்்ககையான நிதி அறிக்்ககையின் முக்்ககிய அங்்கமாகும்.
வங்்ககியின் தணிக்்ககையான நிதி அறிக்்ககைகளின் முழுத் த�ொகுப்்பபைப் படிக்்ககாமல் அறிக்்ககைகளையும் வங்்ககியின் நிலவரத்்ததையும் முழுமையாகப் புரிந்து க�ொள்்ள முடியாது.
முழுமையான நிதி அறிக்்ககைகளுடன் கூடிய ஆண்்டறிக்்ககை தற்போது ஹ�ோங் லிய�ோங் பெர்்ஹஹாட்டின் https://www.hlb.com.my இணைய தளத்்ததில் கிடைக்கும்

