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குழுமம் வங்கிகள்
2021

RM'000
2020

RM'000
2021

RM'000
2020

RM'000
ச�ாத்துகள்

தைாக்கம், குறுகிய கால நிதிகள்  3,466,178  8,562,169  3,042,541  5,543,800 

வங்கிகள், இதை நிதி நிறுவனங்களில்
ரவக்கப்படட்ுள்ள நிதி, ரவப்புத் ததாரககள்  486,779  1,052,379  1,426,484  1,818,174 

லாபம் அல்லது நடட்த்தின் வழி நியாயமான
மதிப்பீடட்ில் நிதி தசாத்துகள்  8,246,366  8,069,396  8,041,221  8,047,727 

இதை விைிவான வருமானத்தின் வழி நியாயமான
மதிப்பீடட்ில் நிதி முதலீடுகள்  34,450,238  27,282,544  30,464,881  24,737,905 

கடன் தீை ்நிதி மூலமாக நிதி முதலீடுகள்  23,634,907  20,101,432  16,558,726  15,079,081 

கடன்கள், முன்பணம், நிதியளிப்பு  154,070,707  144,694,950  119,085,694  112,823,975 

இதை தசாத்துகள்  2,011,856  1,682,516  1,873,246  1,606,849 

தடைி்வடட்ிவ் (மூல நிதி) நிதிநிரல  1,005,249  1,111,469  983,205  1,057,621 

பத்திைங்கள் துரண நிறுவனங்களில் இருந்து வை
்வண்டிய ததாரக  -  -  15,870  106,363 

மத்திய வங்கிகளில் உள்ள சடட்ப்பூைவ்
ரவப்புத்ததாரக  493,605  418,120  301,428  254,181 

துரண நிறுவனங்கள்  -  -  2,556,570  2,558,901 

இரண நிறுவனங்களில் முதலீடு  5,501,542  4,644,527  971,182  971,182 

தசாத்துகள், சாதனங்கள்  1,197,788  1,299,902  595,225  685,169 

அறிவாைந்்த தசாத்துகள்  242,317  187,505  218,277  168,060 

உைிரமப் தபற்ற தசாத்துகள்  214,726  253,118  344,387  420,653 

நன்மதிப்பு  1,831,312  1,831,312  1,771,547  1,771,547 

ஒத்திரவக்கப்படட் வைி தசாத்து  275,670  86,578  183,513  55,984 

சமாத்த ச�ாத்துகள்  237,129,240  221,277,917  188,433,997  177,707,172 

கடன்

வாடிக்ரகயாளைக்ளின் ரவப்புத் ததாரக  183,289,771  173,492,661  144,357,035  137,633,362 

வாடிக்ரகயாளைக்ளின் முதலீடட்ு கணக்குகள்  1,145,154  356,475  -  - 

ரவப்புத் ததாரககள், வங்கிகள் ்மலும் இதை நிதி
நிறுவனங்களில் உள்ள நிதி  12,130,039  6,501,080  12,015,297  6,651,241 

மறு தகாள்முதல் ஒப்பந்தங்களின் கீழ் விற்கப்படட்
கடன் பத்திைங்கள் மீதான கடப்பாடு  742,750  3,124,132  742,750  3,124,132 

பில்கள், தசலுத்தும் ஒப்பந்தம் ஏற்பு  189,642  134,053  150,433  120,216 

வாடரகக் கடன்கள்  209,761  241,177  341,591  407,838 

இதை கடன்கள்  5,358,784  5,348,210  5,066,401  4,773,705 

தடைி்வடட்ிவ் (மூல நிதி) நிதி பத்திைங்கள்  909,666  1,298,513  879,986  1,251,096 

ககாமாஸ் தபைஹ்ாடட்ிடம் விற்கப்படட் கடன்கள் /
நிதியளிப்பு கடப்பாடுகள் உதவி  1,033,839  1,049,005  300,572  300,567 

படி 2 மூலதன கடன் பத்திைங்கள் படி 2 மூலதன கடன்
பத்திைங்கள்  1,502,340  1,502,224  1,502,340  1,502,224 

பல  நாடட்ு கைன்சிகள் கூடுதல் படி 1  806,390  806,320  806,390  806,320 

மூலதனப் பத்திைங்கள் வைி விதிப்புக்கான ஒதுக்கீடு
தமாத்த கடன்கள்  351,990  189,768  272,296  150,979 

சமாத்த கடன்கள்  207,670,126  194,043,618  166,435,091  156,721,680 

பங்குகள்

பங்கு மூலதனம்  7,739,063  7,739,063  7,739,063  7,739,063 

நிதி ரகயிருப்பு  22,439,081  20,218,580  14,978,873  13,969,773 

கழிவு: கருவூல பங்குகள்  (719,030)  (723,344)  (719,030)  (723,344)

சமாத்த பங்குகள்  29,459,114  27,234,299  21,998,906  20,985,492 

சமாத்த பங்குகள், கடன்கள்  237,129,240  221,277,917  188,433,997  177,707,172 

கடப்பாடுகள், தற்ச�யல் ச�லவுகள்  278,901,435  147,233,168  261,848,638  131,969,797 

குழுமம் வங்கிகள்
2021

RM'000
2020

RM'000
2021

RM'000
2020

RM'000

வடட்ி வருமானம்  5,394,946  5,912,043  5,243,512  5,782,292 

லாபம் அல்லது நடட்த்தின் வழி நியாயமான
மதிப்பிலான நிதி தசாத்துகளுக்கான வடட்ி வருமானம்  161,783  268,718  161,783  268,718 

வடட்ி தசலவுகள்  (2,099,027)  (3,416,377)  (2,044,559)  (3,382,940)

நிகை வடட்ி வருமானம்  3,457,702  2,764,384  3,360,736  2,668,070 

இஸ்லாமிய வங்கி வணிகம்  919,402  846,540  -  - 

மூலமான வருமானம்  4,377,104  3,610,924  3,360,736  2,668,070 

வடட்ி சாைா வருமானம்  1,089,769  1,167,432  1,310,022  1,389,660 

நிகை வருமானம்  5,466,873  4,778,356  4,670,758  4,057,730 

கூடுதல் தசலவுகள்  (2,077,808)  (2,103,804)  (1,771,067)  (1,792,455)

அலவன்சுக்கு முந்ரதய நரடமுரற லாபம்  3,389,065  2,674,552  2,899,691  2,265,275 

கடன், முன்பணம், நிதியளிப்புச ்்சதாை இழப்புகளுக்கு
வைவு ரவத்தது (அலவன்ஸ்)  (653,819)  (327,655)  (492,073)  (188,333)

எழுதுதல் (அலவன்ஸ்)  (260)  167  (3,465)  (1,467)

 2,734,986  2,347,064  2,404,153  2,075,475 

குழுமம் வங்கிகள்
2021

RM'000
2020

RM'000
2021

RM'000
2020

RM'000
இரண நிறுவனங்களின் பங்கு பகிைவ்ுகள்  735,953  642,333  -  - 

வைிக்கு முந்ரதய லாபம்  3,470,939  2,989,397  2,404,153  2,075,475 

வைி விதிப்பு  (610,297)  (494,800)  (535,834)  (421,460)

நிதியாண்டின் நிகை லாபம்  2,860,642  2,494,597  1,868,319  1,654,015 

மூல நிறுவனத்தின் உைிரமயாளை:் 

சாைப்ுரடயது  2,860,642  2,494,597  1,868,319  1,654,015 

மூல நிறுவனத்தின் உைிரமயாளைக்ளுக்குைிய
லாபத்தில் பங்கு ஒன்றின் வருமானம் (ச�ன்)

-அடிப்பரட  139.7  121.9  91.3  80.8 

-மதிப்புக் குரறவு  139.7  121.9  91.2  80.8 

குழுமம் வங்கிகள்
2021

RM'000
2020

RM'000
2021

RM'000
2020

RM'000

நிதியாண்டில் நிகை லாபம்  2,860,642  2,494,597  1,868,319  1,654,015 

தை விைிவான வருமானம் / (நட்டம்):

i) லாபம் அல்லது நடட்த்தில் மறு பகுப்புச்
  தசய்யப்படாதரவ: 
  இதை விைிவான வருமானத்தின் வழி நியாய
  மதிப்பிலான பங்குகள்
      -நிகை நியாய மதிப்பு மாற்றங்கள்  9,228  15,763  9,228  15,763 

ii) லாபம் அல்லது நடட்த்தில் மறு பகுப்பாய்வுச்
    தசய்யப்படக்கூடியரவ:

 (a) இரண நிறுவனங்களின் இதை விைிவான
      வருமானத்தில் (நடட்த்தில்) பகிைவ்ு  (15,019)  15,976  -  - 
 (b) நாணய மாற்று ்வறுபாடுகள்  282,081  78,085  (4,182)  13,621 
 (c) இதை விைிவான வருமானத்தின் வழி நியாய
      மதிப்பிலான கடன் பத்திைங்கள்  (289,882)  203,515  (221,513)  231,676 

 -நிகை நியாய மதிப்பு மாற்றங்கள்
-கடன் இழப்புகளில் எதிைப்ாைக்்கப்படும் மாற்றங்கள்  198  502  211  601 

 (d) தைாக்கப் புழக்கத்தில் நிகை நியாய மதிப்பு
       மாற்றங்கள் இதை விைிவான வருமானங்கள் / (இழப்பு)
     ததாடைப்ான வருமான வைி  3,235  (7,633)  3,233  (7,631)

இதை விைிவான (வருமான)/ நடட் அம்சங்கள்  68,101  (43,019)  51,887  (49,823)

நிதியாண்டில் இதை விைிவான வருமானம் / (நடட்ம்),
நிகை வைி  57,942  263,189  (161,136)  204,207 

நிதியாண்டில் சமாத்த விைிவான வருமானம்  2,918,584  2,757,786  1,707,183  1,858,222 

மூல நிறுவனத்தின் உைிரமயாளைக்ளுக்கு
உைியது  2,918,584  2,757,786  1,707,183  1,858,222 

மூலதன வளம்

வங்கி மற்றும் குழுமத்தின் ஒழுங்குமுரற மூலதனம் BNM வள மூலதன அரமப்பின் ழிகாடட்ுதல்களியின்படி 
நிைவ்கிக்கப்படுகிறது. வங்கி மற்றும் குழுமத்தின் ்பாதுமான மூலதன விகிதங்கள் BNM வள மூலதன 
அரமப்பு மற்றும் இஸ்லாமிய வங்கிகளின் வள அரமப்பு வழியாக கணக்கிடப்படுககின்றன , அது்வ 
ஒழுங்குமுரற மூலதன விகிதங்கரள கணக்கிட அணுகுமுரறகரள வகுக்கின்றது, வங்கி நிறுவனங்கள் 
தசயல்பட ்வண்டிய குரறந்தபடச் விகிதத்தின் அளவுகள் , மூலதன பாதுகாப்பு இரடதாங்கிக்கிற்கான 
்தரவகள் (“CCB”) மற்றும் எதிைச்ூழல் இடிதாங்கி (“CCyB”) ஆகியவற்ரறயும் பைாமைிக்க வழிவரக 
தசய்கின்றது. ஒவ்தவாரு குழுமமம் மற்றும் வங்கியும் (“CCB”) ரய தமாத்த ஆபத்து எரடயுள்ள தசாத்துக்கள் 
(“RWA”) சதவீதத்தில் 2.500% வரை பைாமைிக்க ்வண்டும். தற்்பாது ம்லசியாவில் CCyB 0% முதல் 2.500% 
வரை இருக்கலாம் என மதிப்பிடப்படட்ுள்ளது. குரறந்தபடச் மூலதன ்பாதுமான அளவு CCB உடப்ட 
தபாது பங்கு முதல் படி (“CET I”) மூலதன விகிதம், படி I தமாத்த விகிதம் மற்றும் 2019ஆம் ஆண்டின் முதல் 
தமாத்த மூலதன விகிதம்  முரற்ய 7.000%, 8.500% மற்றும் 10.500% ஆகும். 

்காவிட-்19 தகாடுந்ததாற்று பைவலால் கடுரமயாகப் பாதிக்கப்படட் கடன் தபற்றவைக்ள் / 
வாடிக்ரகயாளைக்ள் ஆகி்யாருக்கு உதவிடும் வரகயில் கூடுதல் உதவித் திடட்ங்கள் நீடட்ிக்கப்படுவதாக 
31, ்ம 2021 எனத் ்ததியிடப் படட் ஒரு கடிதத்தில் BNM அறிவித்தது. இந்த நடவடிக்ரககளின் கீழ் சற்றும் 
எதிைப்ாைாத சூழ்நிரலகளில் சவால்மிக்க காலகடட்த்தில் தபாருளாதாைத் துரறக்கு ததாடைந்்து 
ஆதைவாக இருப்பதில் கவனம் தசலுத்துவதற்கு அனுமதிக்கப்படட்ிருந்தது. 2020, டிசம்பை ்9ஆம் ்ததி BNM 
மூலதன ்பாதுமான கடட்ரமப்பு மூலதன கூறுகள் கடட்ரமப்பில் தசய்யப்படட்’ மறு சீைாய்ரவ 
அறிவித்தது. இது கணக்கியல் விதிமுரறகரள முரறப்படுத்துவதற்கு அவசியமானதாக இருந்தது. 
இந்தப் பைிவைத்்தரன ஏற்பாடட்ில் எதிைப்ாைக்்கப்படட் கடன் இழப்புகளுக்கு கடட்ம் 1 மற்றும் கடட்ம் 2 
விதிமுரறகளின் ஒரு பகுதிரயப் பயன்படுத்துவதற்கு அனுமதிக்கப்படட்து. இந்த மறுசீைாய்வுக்கு 
முன்னதாக 24, மாைச் ்2020 என்று ் ததியிடப்படட் ஒரு கடிதத்தின் வழி மூலதன பாதுகாப்பு தாங்கல்-ஐ 2.500 
விழுக்காடாகக் குரறக்கவும், குரறந்தபடச் பணப்புழக்க பாதுகாப்பு விகிதம் இல் 100, எதிைாக 
ரவத்திருக்கும் ஒழுங்குமுரற இருப்புக்கரளக் குரறக்கவும் எதிைப்ாைக்்கப்படும் இழப்புகள் 0% மற்றும் 
குரறந்தபடச் நிகை நிரலயான நிதி விகிதம் 80%  விழுக்காடட்ிற்குக் கீழ் தசயல்படுவதற்கு BNM அனுமதி 
அளித்திருந்தது. சவால்மிக்க நரடமுரறச ் சூழலில் வங்கிகள் BNM ஆதைவு நடவடிக்ரககரளப் 
பின்பற்றின.

வங்கியும் அதன் குழுமம் கடன் இடை,் சந்ரத இடை ்ஆகியவற்றில் நிரலப்படுத்தப்படட் அணுகுமுரறரய 
ஏற்றுக் தகாண்டன. அதற்க்கான RWA தசயல்முரற இடை ்கணக்கீடட்ிற்கு அடிப்பரட காடட்ி அணுகுமுரற 
அணுகுமுரறரயயும் குழுமம் வங்கியும் அனுசைித்தது. குழுமத்திற்கு உடப்டட் தனித்தனி பிைிவுகள் 
அரனத்து தவளிதைப்பு விதித்த அரனத்து மூலதன நிபந்தரனகளுக்கும் உடப்டட்ன.
      
குழுமத்திற்கு உடப்டட் தனித்தனி பிைிவுகள் அரனத்து தவளிதைப்பு விதித்த அரனத்து மூலதன 
நிபந்தரனகளுக்கும் உடப்டட்ன.          

(a) குழுமம் மற்றும் வங்கி ்பாதுமான மூலதன விகிதங்கள் பின்வருமாறு:  
குழுமம் வங்கிகள்
2021 2020 2021 2020

உத்தத� லாப ஈரவ கழிப்பதற்கு முன்
CET I மூலதன விகிதம் 14.030% 13.950% 13.911% 13.761%
படி I மூலதன விகிதம் 14.561% 14.523% 14.245% 14.118%
தமாத்த மூலதன விகிதம் 16.703% 16.750% 16.301% 16.245%
உத்தத� லாப ஈவு கழிக்கப்பட்ட பின்
CET I மூலதன விகிதம் 13.552% 13.657% 13.307% 13.395%
படி I மூலதன விகிதம் 14.083% 14.230% 13.642% 13.752%
தமாத்த மூலதன விகிதம் 16.224% 16.456% 15.697% 15.879%



மூலதன வளம் (ததாடைச்ச்ி)

சு்யசர்ச கணக்கு தணிக்ரகயாளைக்ளின் அறிக்ரக தஹாங் லி்யாங் ்பங்க் தபைஹ்ாடட்ின்
அரனத்து உறுப்பினைக்ளும் (பதிவு எண்:193401000023 (97141-X))

(b) திருத்தப்படட் (சீைாய்வு) மூலதனக் கூறுகள் கடட்ரமப்பின் கீழ் உள்ள CET I, படி I, படி II  
மூலதனங்களின் கூறுகள் வருமாறு: 

குழுமம் வங்கிகள்
2021 2020 2021 2020

 RM'000  RM'000  RM'000  RM'000 
CET I மூலதனம்
பங்கு மூலதனம்  7,739,063  7,739,063  7,739,063  7,739,063 
தக்கரவக்கப்படட் லாபம்  20,751,376  18,172,806  14,139,555  12,661,472 
இதை ரகயிருப்புகள்  1,217,660  1,029,080  366,088  433,536 
கழிவு: கருவூலப் பங்குகள்  (719,030)  (723,344)  (719,030)  (723,344)
கழிவு: ஒத்திரவக்கப்படட் வைி தசாத்துகள்  (275,670)  (86,578)  (183,513)  (55,984)
கழிவு: இதை அறிவாைந்்த தசாத்துகள்  (242,317)  (187,505)  (218,277)  (168,060)
கழிவு: நன்மதிப்பு  (1,831,312)  (1,831,312)  (1,771,547)  (1,771,547)
கழிவு : துரண / கம்தபனிகளில் முதலீடு  (5,501,542)  (4,644,527)  (2,725,221)  (2,727,486)
தமாத்த CET I மூலதனங்கள்  21,138,228  19,467,683  16,627,118  15,387,650 

மூலதன வளம் கூடுதல் படி I மூலதனம்
பல நாணய கூடுதல் படி 1 மூலதன
பங்குப்பத்திைங்கள்  799,785  799,654  799,785  799,654 
முரறப்படுத்தப்படட் திருத்தங்களுக்கு முன்பான
கூடுதல் ப I மூலதனம்  799,785  799,654  799,785  799,654 
கழிவு: கூடுதல் படி 1 சுக்குக் வக்காலா முதலீடு - - (400,000) (400,000)
முரறப்படுத்தப்படட் திருத்தங்களுக்குப் பிறகு
கூடுதல் படி I மூலதனம்  799,785  799,654  399,785  399,654 
சமாத்த படி I மூலதனம்  21,938,013  20,267,337  17,026,903  15,787,304 

படி II மூலதனம்
கடட்ம் 1 மற்றும் கடட்ம் 2 கடன், அலவன்ஸ்,
முரறப்படுத்தப்படட் ரகயிருப்புகள் #  1,726,493  1,607,378  1,356,795  1,278,446 
கடன் பத்திைங்கள் ஆகியவற்றில்
எதிைப்ாைக்்கப்படும் இழப்புகள்.  1,499,970  1,499,970  1,499,970  1,499,970 
கழிவு: சுக்குக் முைாபாஹாவில் படி 2 முதலீடு  -    -    (400,000)  (400,000)
சமாத்த படி ய் மூலதனம்  3,226,463  3,107,348  2,456,765  2,378,416 
சமாத்த மூலதனம்  25,164,476  23,374,685  19,483,668  18,165,720 

         
 # குழுமம் மற்றும் வங்கியின் கிடப்பில் உள்ள தசயல்படாத கடன்களுக்கு தகுதிதபற்ற

முரறப்படுத்தப்படட் ரகயிருப்பாக RM412,709,000 (2020: RM837,183,000) மற்றும் RM387,677,000 
(2020: RM703,987,000) உள்ளடங்கும்.

  
(c) ஒவ்தவாரு பிைதான இடா பிைிவுகளில் RWA படிநிரலகள் வருமாறு:  

குழுமம் வங்கிகள்
2021

 RM'000 
2020

 RM'000 
2021

 RM'000 
2020

 RM'000 

கடன் இடை ்*  138,119,456  128,590,231  108,543,591  102,275,706 
சந்ரத இடை்  3,778,671  2,496,060  3,895,661  2,562,366 
தசயல்பாடு இடை்  8,761,958  8,468,140  7,087,877  6,983,001 
தமாத்த RWA  150,660,085  139,554,431  119,527,129  111,821,073 
       
* BNM முதலீடட்ு கணக்கு தகாள்ரகபடி, HLISB-இன் RWA கடன்கரள முதலீடட்ு கணக்குத் ததாரகயான 

RM847,370,000 (2020: RM238,775,000) இருந்து தசலுத்தப்பட ்வண்டும். இதில் குழுமத்தின் மூலதன 
கணக்கீடட்ில் ்சைக்்கப்படவில்ரல.

      
(d) குழுமத்தின் துரண நிறுவனங்களின் மூலதனவள விகிதம் வருமாறு:    

ச�ாங் லிதயாங் இஸ்லாமிக் தபங்க் சபை�்ாட்

2021 2020
உத்தத� லாப ஈரவக் கழிப்பதற்கு முன்
CET I மூலதன விகிதம் 11.133% 10.871%
படி I மூலதன விகிதம் 12.535% 12.432%
தமாத்த மூலதன விகிதம் 15.112% 15.173%

உத்தத� லாப ஈவு கழிக்கப்பட்ட பின்
CET I மூலதன விகிதம் 11.133% 10.871%
படி I மூலதன விகிதம் 12.535% 12.432%
தமாத்த மூலதன விகிதம் 15.112% 15.173%

14 தசப்டம்பை ் 2021 அன்று, 30 ஜூன் 2021 முடிவுற்ற நிதியாண்டுக்குைிய தஹாங் லி்யாங் வங்கி 
தபைஹ்ாடட்ின் சடட்பூைவ் நிதி அறிக்ரககள் குறித்து நாங்கள் அறிக்ரக தவளியிட்் டாம். அந்த
அறிக்ரகயில் குறிப்பிடப்படட்ரவ: 
        
நீதி றிரல அறிக்ரக மீதான கணக்குத் குணிக்ரக அறிக்ரக      

   
எங்கள் கருத்து
         
தஹாங் லி்யாங் ்பங்க் தபாஹாட ் (வங்கி), அதன் துரண நிறுவனங்கள் (குழுமம்) 2021, ஜூன் 30
வரையில் அவற்றின் நிதி நிரல அறிக்ரகயில் உண்ரமயான, நியாயமான தகவல்கரள
வழங்கியிருப்பதாக்வ நாங்கள் கருதுகின்்றாம். ம்லசிய நிதி நிரல தகவல் அளிப்பு தைம்,
அரனத்துலக நிதி நிரல தகவல் அளிப்பு தைய் மற்றும் ம்லசியாவின் 2016 கம்தபனிகள் சடட்த்தின் கீழ்
வரையறுக்கப்படட்ிருக்கும் விதிமுரறகள் ஆகியவற்றுக்கு ஏற்ப முடிவுற்ற நிதி ஆண்டில் அவைக்ளது நிதி
தசயல்பாடுகள், தைாக்கப் பணப் புழக்கம் ததாடைப்ில் மிக நியாயமான தகவல்கரள அளித்திருப்பதில்
திருப்திதகாள்கி்றாம். 
  
நாங்கள் தணிக்ரக ச�ய்தது என்ன
         
குழுமம் மற்றும் வங்கியின் 2021, ஜூன் 30ஆம் ்ததி வரையிலான நிதி நிரல அறிக்ரககரள நாங்கள்
தணிக்ரக தசய்்தாம். முடிந்த நிதி ஆண்டில் வருமான அறிக்ரக, விைிவான வருமான அறிக்ரக, பங்கு 
மாற்றங்கள் அறிக்ரக. வங்கி மற்றும் பணப் புழக்க அறிக்ரக. பக்கங்கள் 12 முதல் 185 வரையில் உள்ள
குறிப்பிடத்தக்க கணக்குக் தகாள்ரககளில் சுருக்கம், நிதி அறிக்ரகயின் குறிப்புகள் ஆகியரவ அதில்
அடங்கும்.
       
கருந்துக்கான அடிப்பரட
         
கணக்கு தணிக்ரகயில் ம்லசியாவில் அங்கீகைிக்கப்படட் தைம், அரனத்துலக தணிக்ரக தைம்
ஆகியவற்றுக்கு ஏற்ப எங்கள் கணக்கு தணிக்ரகயாளை ் நடத்தி்னாம். இந்தத் தைங்கள் ‘ஆடிடட்ாஸ்’
தபாறுப்புகள் பகுதியில்” எங்களது தபாறுப்புகள் குறித்து ததளிவாக விளக்கம் தைப்படட்ிருக்கிறது.
எங்களது கருத்துக்கு அடிப்பரடயாக நாங்கள் தபற்ற தணிக்ரக ஆதாைங்கள், ்பாதுமானது என்று
நம்புகி்றாம். 

சுதய�ர்� நரடமுரற மற்றும் இதை உயைச்நறி சபாறுப்புகள்

ம்லசிய கணக்காய்வாளைக்ள் கழகத்தின் நிபுணத்துவ உயைத்நறிகள், நடத்ரத, ததாழில் துரணச்
சடட்ங்கள், அரனத்துலக கணக்காய்வாளைக்ள் உயைத்நறி தைக கழகத்தின் நிபுணத்துவ
கணக்காய்வாளைக்ளுக்கான குறியீடட்ு (IESBA Code) மற்றும் இந்த துரணச ்சடட்ங்களுக்கும் (IESBA Code)
குறியீடட்ுக்கும் ஏற்ப குழுமம் மற்றும் வங்கி ஆகியவற்றுடன் ததாடைப்ில்லாத சுதந்திை அரமப்பாகச்
தசயல்படட்ு உயைத்நறி தபாறுப்புகரள நிரற ்வற்றியிருக்கி்றாம்.   

எங்கள் தணிக்ரக அணுகுமுரற 
        
எங்கள் தணிக்ரக வடிவரமப்பின் ஒரு பகுதியாக, குறிப்பிடத்தக்க அம்சங்கரள வரையறுத்து 
நிைண்யித்து குழுமம் மற்றும் வங்கியின் நிதி அறிக்ரககளில் குறிப்பிடத்தக்க விவைப் பிரழகளின் 
இடரை மதிப்பிட்் டாம். குறிப்பாக, இயக்குநைக்ள் தசய்த தற்காப்பு மதிப்பீடுகரளப் பைிசீலித்்தாம்;

எங்கள் தணிக்ரக அணுகுமுரற (சதாடை�்ச்ி)

எடுத்துக்காடட்ாக, ஊகங்கள் தசய்வதும் நிசச்யமற்ற வருங்கால நிகழ்வுகரளக் கருத்தில்தகாள்வதும்
சம்பந்தப்படட் குறிப்பிடத்தக்க கணக்கு கணிப்புகரளச ்தசய்வதில் எங்களின் எல்லாத் தணிக்ரககளிலும் 
தசய்வரதப் ்பால்வ, உள்கடப்பாடுகள். மீதான நிைவ்ாகத்தின் ஆதிக்க இடரையும் நாங்கள் 
கவனித்்தாம். ்மாசடியால் குறிப்பிடத்தக்க விவைப்பிரழ.  
        
ஏற்படக்கூடிய இடரைப் பிைதிநிதிக்கும் பாைபடச்த்திற்கு ஆதாைம் இருக்கிறதா என்ற ஆய்வும் 
பைிசீலரனயும் அதில் உள்ளடங்கும். 

நாங்கள் குழுமம் மற்றும் வங்கியின் அரமப்பு முரற, கணக்கியல் நரடமுரறகள் மற்றும்
கடட்ுப்பாடுகள், குழுமம் மற்றும் வங்கி தசயல்படும் ததாழில்துரற ஆகியவற்ரற கருத்தில் தகாண்டு.
ஒடட்ுதமாத்தமாக நிதி நிரல அறிக்ரககள் குறித்து கருத்து ததைிவிப்பதற்கு ்பாதிய பணிகரள
்மற்தகாள்ளும் வரகயில் எங்கள் தணிக்ரகயின் ்நாக்கத்ரத வடிவரமத்்தாம்.

முக்கிய தணிக்ரக விவகாைங்கள்
         
முக்கிய தணிக்ரக விவகாைங்கள் என்பது. எங்களது நிபுணத்துவ மதிப்பீடட்ின்படி நடப்பு நிதி ஆண்டில் 
குழுமம் மற்றும் வங்கிகளின் நிதிநிரல அறிக்ரககள் மீதான எங்களது தணிக்ரகக்கு மிகவும் 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விவகாைங்கள் ஆகும். குழுமம் மற்றும் வங்கியின் நிதி அறிகரககளின் 
ஒடட்ுதமாத்த தணிக்ரகயின் அடிப்பரடயில் இவ்விவகாைங்கள் ஆைாயப்படட்ு அதற்்கற்ப எங்கள் 
கருத்ரத ஒருங்கிரணப்பதில் இவ்விவகாைங்கள் மீது தனித்தனி கருத்ரத நாங்கள் வழங்கவில்ரல.

முக்கிய தணிக்ரக விவகாைங்கள்
குழமம் மற்றும் வங்கிக்கான வைாக் கடன்.

முன்பணம், நிதியளிப்பு

குழுமம் மற்றும் வங்கியின் கடன்கள்,
முன்பணங்கள், நிதியளிப்புச ்்சதாைம்

குறிப்பிடத்தக்க கணக்கியல்
தகாள்ரககளின் சுருக்கத்தின் குறிப்பு N
நிதி அறிக்ரககளின் குறிப்புகள் 8,37
மற்றும் 56து பாைக்்கவும். 

குழுமம் மற்றும் வங்கியின் தமாத்த 
தசாந்துகளில் முரற்ய 65.0 விழுக்காடு 
மற்றும் 63.2 விழுக்காடர்டப் பிைதிநிதிக்கும் 
கடன்கள், முன்பணம், நிதி அளிப்பு 
ஆகியவற்றின் மதிப்பு குறிப்பிடத்தக்க 
அளவில் இருக்கும் காைணத்தால் இதில் 
நாங்கள் கவனம் தசலுத்தி்னாம். அ்தாடு 
கூடுதலா வைாக் கடன்களின் இழப்பு 
கவனிக்கத்தக்கதாக இருந்தது. இதில் 
குழுமன். குறிப்பிடத்தக்க தசயல்பாடர்டப் 
பின்வரும் வரககளில் முன்தனடுத்திருந்தது.

கடட்ம் 2 மற்றும் கடட்ம் 3 கடன்கள்,
முன்பணம், நிதியளிப்பு ஆகியவற்ரற
அரடயாளம் காணுதல்

• கடட்ம் 3 கடசங்கள், முன்பணம்,
நிதியாைிப்பு ஆகியவற்றின் தபாறுப்பு
மற்றும் மதிப்பீடட்ுத் தூண்டுதல்களின்
அடிப்பரடயில் கடன்கள், முன்பணம்,
நிதியளிப்பு ஆகியவற்றின் தற்சாைப்ற்ற
்சதாை ்ஆதாைத்ரத ஆைாய்ந்து; மற்றும்.

• கடட்ம் 2 கடன்கள். முன்பணம், நிதி
அளிப்பின் கடன் இடைில் குறிப்பிடத்தக்க
அதிகைிப்பு ஏற்படட்ிருப்பரத ரடயாளம்
காணுதல், (இதில் ்காவிட-்19 பாதிப்பு
காைணமாக மாதாந்திை கடன்
கடட்ணத்ரதத் திருப்பிச ்தசலுத்துவதற்கு
அவகாசம் ்காைிய கடன் தபற்றவைக்ளும்
அடங்குவை)்.

தனித்தனி மதிப்பீடு

• ரக கூடும் ஈடட்ுப் தபாருளின்
அடிப்பரடயில் எதிைக்ால தைாக்கப்   
புழக்கத்.

கூடட்ு மதிப்பீடு

• எதிைப்ாைக்்கப்படும் கடன் மதிப்பீடர்ட
கணக்கிடுவதற்கு மிகச ் சைியான கூடட்ு
மதிப்பீடட்ு மாடல்கரளப் பயன்படுத்த
்தைவ்ு.தசய்யப்படட்து; ்மலும்

• இந்த எதிைப்ாைக்்கப்படும் கடன் 
மாடல்களில் பயன்படுத்தப்படட்
ஊகங்களில் எதிைக்ால தைாக்கப் புழக்கம்,
தபைிய தபாருளாதாை (எதிைப்ாைப்்பு
அம்சங்கள் ஆகியரவ பைிசீலரனயில்
எடுத்துக் தகாள்ளப்படட்ன இதில் ் காவிட-்
19 பாதிப்பின் தாக்கங்களும் 
உள்ளடங்கபடட்ன.

முக்கிய தணிக்ரக விவகாைத்திற்கு எங்கள் தணிக்ரக 
எவ்வாறு நீைவ்ு காடது நாங்கள் வைாக் கடன்கள், 
முன்பணம், நிதியணிப்பு மீதான கடட்ுப்பாடுகளின்.

• வைாக கடன், கடன்கள். முன்பளாம், நிதியளிப்பு 
ஆகியவற்றில் ஏற்படட் இடை ் அதிகைிப்பு 
ஆகியவற்ரற அரடயாளம் காணுநல் (்காவிட-்19 
பாதிப்பு காைணமாக மாதாந்திை கடன் கடட்ாந்ரதத் 
திருப்பிச ் தசலுத்துவதற்கு அவகாசம் ்காைிய கடன் 
தபற்றவைக்ளும் அடங்குவை)்.

• முன்வடிவ உருவம் உள்ளிடட் வைாக் கடன்கள் ்சதாை
நரடமுரறகள், முன் வடிவ அங்கீகாைம், முன் வடிவ
உறுதிப்பாடு ஆகியரவ மீதான ஆளுரம.

• கடன் இழப்புக்கான அளவு மதிப்பீடர்ட
திைா்யிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படட் தைவு.
எதிைப்ாைக்்கப்படும் கடன் இழப்பு முன் வடிவங்களில்
பயன்படுத்தப்படட் முக்கிய உள்ளடீுகள். ஊகங்கள்
ஆகியவற்றின் முழுரமயும் நுல்லியமும் இதில்
உள்ளடங்கும், ்மலும்.

• ECL எனப்படும் எதிைப்ாைக்்கப்படும் கடன்
மதிப்பீடட்ின் மறு ஆய்வு மற்றும் ஒப்புதல்.

தணித்தனி மதிப்பீடு

கடன்கள், முன்பணம், நிதியளிப்பு ஆகியவற்ரற
தனித்தனியாக மதிப்பிடும்்பாது பின்வரும்
நரடமுரறகரள அணுாைித்்தாம்:

• குரறந்த கடன் நாம் மறு திடட்மிடல், மறுசீைரமப்பு
என்று குழுமம் மற்றும் வங்கி அரடயாளம் கண்ட
கடன். முன்பணம், நிதியளிப்பு ஆகியவற்றில் கவனம்
தசலுத்தப்படட்து. ்காவிட ் 19 தாக்கம் ஏற்படுத்திய
பாதிப்புகளால் கடன் தபற்றவைக்ளிடமிருந்து
மாதாந்திைப் பணத்ரத வகுவிப்பதில் தபரும் இடை்
எதிைத்காள்ளப்படட் நிரலயில் கடன் இடை ் மற்றும்
வைாக்கடன் விவகாைத்தில் குறிப்பிடத்தக்க 
அதிகைிப்பு இருக்குமா என்பது மீது எங்கள் தசாந்த 
மதிப்பீடர்டச ்தசய்்தாம்; ்மலும்.

• வைாக கடன்கள் ஆதாைங்கள் அரடயாளம்
காாப்படட்ன. அனவ தனித்தனியாக
கணக்கிடப்படட்ன. இந்த ்சதாை மதிப்பீடட்ிம் குழுமம்
மற்றும் வங்கி பயன்படுத்திய எதிைக்ால தைாக்கப்
புழக்கத்தின் அளவு, காலம் இைண்ரடயும் பைிசீலித்து
ஊடகங்களுக்கு சவால் விடுத்து. கிரடக்கப்தபற்ற
தவளித்தைப்பு ஆதாைங்களுடன் மதிப்பீடுகரள
ஒப்பிட்் டாம். தன்ளுபடியான தைாக்க புழக்கக்
கணக்கீடும் மறுபடியும். தசய்யப்படட்ன.

கூடட்ு மதிப்பீடு

குழுமம் மற்றும் வங்கி ஆகியரவ அமல்படுத்திய MFRS
9 கூடட்ு மதிப்பீடு மதிைப்ாைக்்கப்படும் கடன் இழப்பு 
(ECL} முன் வடிவங்களின் தபாருத்தத்ரத நிைண்யிக்க 
பின்வரும் தசயல்பாடுகரள ்மற்தகாண்்டாம்:

• ஒடட்ுதமாத்து பைிசீலரன எதிைப்ாைக்்கப்படும். கடன்
இழப்பு. முன் வடிவங்களிலுள்ள கணக்கீடட்ு
முரறகள், அந்றத்த எதிைப்ாைக்்கப்படும் கடன் இழப்பு
முன் வடிவங்களில் பயன்படுத்தப்படட் முக்கிய
ஊகங்கரள நிைண்யிப்பதற்கு குழுமம் மற்றும் வங்கி
ஆகியரவ பயன்படுத்திய அடிப்பரடக் கூறுகள்
உடப்ட MFRS 9 விதிமுரறகளுக்கு உடப்டட்ு
பைிசீலிக்கப்படட்ன;

• நிைவ்ாகத்தின் ்ம்லாடட்ங்களுக்குப்
பயன்படுத்தப்படட் அடிப்பரட அல்லது மதிப்பீடு
உடப்ட குறிப்பிடத்தக்க முன் வடிஊள்
பைிசீலிக்கப்படட்ு, ்சாதிக்கப்படட்ன;

• ்காவிட ் 19 ஏற்படுத்திய நிரலயற்ற தபாருளாதாை
சூழ்நிரலரயக் கவணத்தில் தகாண்டு
முன்்னாக்குள்ள முன்னுரைப்பு ஊகங்கள்
பைிசீலிக்கப்படட்ு, அவற்றின் நியாயத்தன்ரம
ஆைாயப்படட்து;

• ்காவிட ்19 தாக்கத்தால் ஏற்படட் எதிைப்ாைக்்கப்படும் 
கடன் இழப்புகரள சைி தசய்வதற்குைிய முன் 
வடிவங்கள் அரடயாளம் காணப்படட்ு, கணக்கீடு 
மதிப்பீடு தசய்யப்படட்ு ்சாதிக்கப்படட்து; ்மலும்

• எதிைப்ாைக்்கப்படும் கடன் இழப்பு முன் வடிவங்களில்
பயன்படுத்தப்படட் தைவு உள்ளடீுகளின்
நுஸ்வியத்ரத ்சாதித்து எதிைப்ாைக்்கப்படும் கடன்
இழப்புத் ததாரகளின் கணக்கீடு, மாதிைி கூறு
அடிப்பரடயில் சைிபாைக்்கப்படட்து.

்மற்தகாள்ளப்படட் தசயல்பாடுகளின் அடிப்பரடயில்
எங்களது சு்யரச பைி்சாதரன முடிவுகளின்
விரளவுகள் குழுமம் மற்றும் வங்கியின் வைாக்
கடன்கள், முன்பணம், நிதியளிப்பு மதிப்பீடுகள்
்சதாைக் கணிப்பில் இருந்து குறிப்பிடத்தக்க அளவு
மாறுபடட்ிருக்கவில்ரல.



நிதி அறிக்ரககளின் குறிப்புகள் தணிக்ரகயான நிதி அறிக்ரககயின் முக்கிய அங்கமாகும்.
வங்கியின் தணிக்ரகயான நிதி அறிக்ரககளின் முழுத் ததாகுப்ரபப் படிக்காமல் அறிக்ரககரளயும்

வங்கியின் நிலவைத்ரதயும் முழுரமயாகப் புைிந்து தகாள்ள முடியாது. முழுரமயான நிதி
அறிக்ரககளும் பண்டறிக்ரகயும் தஹாங் லி்யாங்யங்கி தபைஹ்ாடட்ின் https:///www.hlb.com.my இரணய தளத்தில்  கிரடக்கும்

நிதி நிரல அறிக்ரககள் மற்றும் கணக்காய்வாளைக்ளின் அறிக்ரக தவிைத்்து இதை தகவல்கள்

இதை தகவல்களுக்கு வங்கி இயக்குநைக்ள்தான் தபாறுப்பு. இதை தகவல்கள் ஆண்டு அறிக்ரகரய
உள்ளடக்கியது. ஆனால் குழுமம் மற்றும் வங்கி ஆகியவற்றின் நிதி அறிக்ரககள் மற்றும் எங்கள்
தணிக்ரகயாளைக்ளின் அறிக்ரக ஆகியரவ அதில் உள்ளடங்கவில்ரல.

குழுமம் மற்றும் வங்கி நிதி நிரல அறிக்ரககள் மீதான எங்கள் கருத்துகள் மற்ற தகவல்கரள
உள்ளடக்காது. ்மலும் அதில் எவ்விதமான உறுதியான முடிவுகரளயும் நாங்கள்
தவளிப்படுத்தியிருக்கவில்ரல. குழுமம் மற்றும் வங்கி ஆகியவற்றின் நிதி நிரல அறிக்ரககரள 
நாங்கள் தணிக்ரக தசய்வது.

ததாடைப்ாக, மற்ற தகவல்கரளப் படிப்ப்த எங்கள் தபாறுப்பு. அவ்வாறு தசய்யும்்பாது மற்ற
தகவல்கள் குழுமம் மற்றும் வங்கி நிதி நிரல அறிக்ரககளுக்கு ஏற்புரடயதாக இருக்காது என்பரதக்
கருத்தில் தகாள்ளுங்கள். அல்லது தணிக்ரகப் பணியில் தபறப்படட் எங்களது அறிவு ்வறு விதமாக
தவறாகக்்  கருதப்படுகிறது. 

எங்களது பணிரய அடிப்பரடயாகக் தகாண்டு பாைக்்கும்்பாது இந்த பிற தகவல்களின் தபாருள்
தவறாகப் புைிந்து தகாள்ளப்படும் என்று நாங்கள் முடிவு தசய்தால் அதன் ததாடைப்ில் நாங்கள் புகாை்
அளிக்க ்வண்டும். இதன் ததாடைப்ில் நாங்கள் புகாை ்தசய்வதற்கு எதுவும் இல்ரல.

நிதி அறிக்ரகயில் இயக்குநைக்ளின் சபாறுப்புகள்

வங்கி மற்றும் குழுமத்தின் நிதி அறிக்ரககள் ம்லசிய நிதி அறிக்ரகத் தைங்கம், அரனத்துலக நிதி
அறிக்ரகத் தைங்கள், ம்லசியாவின் 2016 நிறுவனங்கள் சடட்ம் நிபந்தரனகள் ஆகியவற்றுக்கு ஏற்ப
உண்ரமயான. நியாயமான கருத்ரத தவளியிடும் வரகயில் தயாைிக்கப்படுவது வங்கி இயக்குநைக்ளின் 
தபாறுப்பாகும். ்மாசடி அல்லது பிரழயால் ததாகுதி மற்றும் வங்கியின் நிதி அறிக்ரககளில் எவ்வித 
விவைப் பிரழயும் இல்லாமல் தயாைிக்கப்படுவதற்குத் ்தரவதயன இயக்குநைக்ள் தீைம்ாணிக்கும் உள் 
கடட்ுப்பாடட்ுக்கும் வங்கியின் இயக்குநைக்ள் தபாறுப்பாவை.் 

வங்கி மற்றும் குழுமத்தின் அறிக்ரககரளத் தயாைிப்பதில், ததாகுதி மற்றும் வங்கியால் ததாடைந்்து
தசயல்படத்தக்க நிறுவனமாகத் ததாடைக்கூடிய ஆற்றரல மதிப்பிடட்ு, தபாருத்தமாயின், இது 
ததாடைப்ான விவகாைங்கரள தவளியிடுவதும் ததாடைந்்து தசயல்படத்தக்க நிறுவனத்திற்கான 
கணக்கியல் அடிப்பரடரயப் பயன்படுத்துவதும் இயக்குநைக்ளின் தபாறுப்பு. ததாகுதிரய அல்லது
வங்கிரயக் கரலக்க அல்லது தசயல்பாடர்ட நிறுத்த எண்ணினால் அல்லது இவ்வாறு தசய்வரதத்
தவிை ்வறு சாத்தியமான மாற்று வழி இல்லாத சூழ்நிரலகள் மடட்ு்ம இதற்கு விதிவிலக்கு.

நிதி அறிக்ரககளின் தணிக்ரகயில் தணிக்ரகயாளைக்ளின் சபாறுப்புகள்

வங்கி மற்றும் குழுமத்தின் தமாத்த நிதி அறிக்ரககளில் ்மாசடி அல்லது பிரழயால், விவைப் பிரழகள்
இல்லாதிருக்கிறதா என்பதற்கு நியாயமான உறுதி தபற்று. எங்கள் கருத்ரத 
உள்ளடக்கும்தணிக்ரகயாளைக்ளின் அறிக்ரகரய தவளியிடுவ்த எங்கள் இலக்கு. நியாயமான உறுதி 
என்பது உயை ் நிரலயிலான உறுதியாக இருந்தாலும் ம்லசியாவில் அங்கீகைிக்கப்படட் தணிக்ரகத் 
தைங்களுக்கும் அரனத்துலக தணிக்ரகத் தைங்களுக்கும் ஏற்ப நடத்தப்படும் தணிக்ரக, இருக்கக்கூடிய 
விவைப் பிரழரய எப்்பாதும் கண்டுபிடித்து விடும் என்பதற்கு உத்தைவாதமில்ரல. ் மாசடியால் அல்லது 
பிரழயால் விவைப் பிரழகள் ஏற்படலாம். விவைப் பிரழகள் தனியாக அல்லது தமாத்தமாக, இந்த நிதி 
அறிக்ரககளின் அடிப்பரடயில் பயன்பாடட்ாளைக்ள் எடுக்கும் தபாருளியல் தீைம்ானங்கரளப் 
பாதிக்கக்கூடும் என நியாயமான முரறயில் எதிைப்ாைக்்கப்படட்ால் அரவ முக்கியமானரவயாகக் 
கருதப்படும்.

ம்லசியாவில் அங்கீகைிக்கப்படட் தணிக்ரகத் தைங்கள் மற்றும் அரனத்துலக தணிக்ரகத்
தைங்களின்படி நடத்தப்படட் தணிக்ரகயின் ஒரு பகுதியாக தணிக்ரக முழுவதும் நிபுணத்துவ
மதிப்பீடர்டப் பயன்படுத்தி நிபுணத்துவ சந்்தகங்கரள நிரலநாடட்ி்னாம். அ்தாடு நாங்கள்:

(a)   ்மாசடி அல்லது பிரழயால் ததாகுதி மற்றும் வங்கியின் நிதி அறிக்ரககளில் விவைப் பிரழகள்
்நைக்கூடிய அபாயத்ரத அரடயாளம் கண்டு மதிப்பிடட்ு, இந்த இடங்களுக்குப் தபாருத்தமான
தணிக்ரக நரடமுரறகரள ்மற்தகாண்டு, எங்கள் கருத்துக்கு அடிப்பரட வழங்குவதற்குப்
்பாதுமான, தபாருத்தமான தணிக்ரக ஆதாைங்கரளப் தபற ்வண்டும் பிரழயால் ்நரும் விவைப்
பிரழரய விட ்மாசடியால் ்நரும் விவைப் பிரழரய அரடயாளம் காணாதிருக்கக்கூடிய அபாயம் 
அதிகம். ஏதனனில் ்மாசடியால் கூடட்ுச ்சதி, ஏமாற்று. ்வண்டுதமன்்ற தசய்யப்படட் விடுபாடுகள் 
பிறழ்கூற்று அல்லது உள் கடட்ுப்பாடு மீறல் ஆகியரவ இருக்கக்கூடும்.

(b) சூழ்நிரலக்குப் தபாருத்தமான தணிக்ரக நரடமுரறகரள வடிவரமக்க தணிக்ரகக்குத்
்தரவயான உள் கடட்ுப்பாடர்டப் பற்றிய புைிந்துணைர்வப் தபற ்வண்டும். ததாகுதி மற்றும்
வங்கியின் உள்கடட்ுப்பாடட்ின் தசயல் திறன் பற்றி கருத்து ததைிவிப்பது இதன் ்நாக்கமல்ல.

(c) பயன்படுத்தப்படட் கணக்கியல் தகாள்ரககளின் தபாருத்தத்ரதயும் இயக்குநைக்ள் தசய்த
கணக்கியல் உத்்தாங்கள் மற்றும் அது ததாடைப்ான தவளிப்பாடுகள் தசய்்தாம். ஆகியவற்றின்
நியாயத்ரதயும் மதிப்பீடு.

(d) ததாடைந்்து தசயல்படக்கூடிய கணக்கியல்் அடிப்பரடரய இயக்குநைக்ள் பயன்படுத்தியது
தபாருத்தமானதா என்பது பற்றி தீைம்ானிக்க ் வண்டும். அ்தாடு தபறப்படட் தணிக்ரக ஆதாைத்தின்
அடிப்பரடயில், வங்கி மற்றும் குழுமம் ததாடைந்்து தசயல்படக்கூடிய நிறுவனமாகத் ததாடைக்கூடிய
ஆற்றல் குறித்து குறிப்பிடத்தக்க ஐயம் ஏற்படுத்தக்கூடிய திகழ்வுகள் அல்லது சூழ்நிரலகள்
ததாடைப்ான விவை நிசச்யமின்ரம இருக்கிறதா என்பரதத் தீைம்ானிக்க ்வண்டும். விவை
நிசச்யமின்ரம இருப்பதாக நாங்கள் தீைம்ானித்தால், வங்கி மற்றும் குழுமத்தின் நிதி அறிக்ரககளில்

நிதி அறிக்ரககளின் தணிக்ரகயில் தணிக்ரகயாளைக்ளின் சபாறுப்புகள் (சதாடை�்ச்ி)

(d) இடம்தபற்றுள்ள அது ததாடைப்ான தவளிப்பாடுகள் குறித்து எங்கள் தணிக்ரகயாளைக்ளின் 
அறிக்ரகயில் கவனத்ரத ஈைக்்க ்வண்டும். அல்லது இந்த தவளிப்பாடுகள் ்பாதுமானரவயாக 
இல்லாவிடட்ால், எங்கள் கருத்ரதத் திருத்தியரமக்க ்வண்டும். எங்களது தீைம்ானங்கள், 
தணிக்ரகயாளைக்ளின் அறிக்ரக ்ததி வரை தபறப்படட் தணிக்ரக ஆதாைத்தின் 
அடிப்பரடயிலானரவ, ஆயினும் வருங்கால நிகழ்வுகள் அல்லது சூழ்நிரலகள், வங்கி மற்றும் 
குழுமம் ததாடைந்்து தசயல்படக்கூடிய ஆற்றரல இழப்பதற்குக் காைணமாக இருக்கக்கூடும்.

(e) தவளிப்பாடுகள் உடப்ட வங்கி மற்றும் குழுமத்தின் நிதி அறிக்ரககளின் ஒடட்ுதமாத்த பரடப்பு, 
அரமப்புமுரற, உள்ளடக்கம் ஆகியவற்ரறயும் நியாயமாகப் பரடக்கப்படும் வரகயில் 
அடிப்பரடபைிவைத்்தரனகரளயும் நிகழ்வுகரளயும் வங்கி மற்றும் குழுமத்தின் நிதி அறிக்ரககள் 
பிைதிநிதிக்கிறதா என்பரதயும் பைிசீலிக்க ்வண்டும். 

(f) குழுமத்தின் அறிக்ரககள் குறித்து கருத்துத் ததைிவிக்க ததாகுதியின் நிறுவனங்கள் அல்லது 
ததாழில் நடவடிக்ரககளின் நிதி விவைங்கள் குறித்து ்பாதுமான, தபாருத்தமான தணிக்ரக 
ஆதாைங்கள் தபற ்வண்டும். ததாகுதியின் தணிக்ரக முரறக்கும் ்மற்பாைர்வக்கும் 
தசயல்பாடட்ுக்கும் நாங்கள்” தபாறுப்பா்வாம். எங்கள் தணிக்ரக கருத்துக்கு நாங்கள் மடட்ு்ம 
தபாறுப்பா்வாம்.

தணிக்ரகயின் திடட்மிடப்படட் அளவு, ்நைம், தணிக்ரகயின்்பாது உள் கடட்ுப்பாடட்ில் நாங்கள்
அரடயாளம் ‘காணும் ஏ்தனும் குறிப்பிடத்தக்க குரறபாடுகள் உள்ளிடட் தணிக்ரகயின்
குறிப்பிடத்தக்க கண்டுபிடிப்புகள் ஆகியவற்ரறயும் இதை விவகாைங்கரளயும் நாங்கள் இயக்குநைக்ளிடம் 
ததைியப்படுத்து்வாம்.

சு்யடர்ச நரடமுரற ததாடைப்ான தநறிமுரற நிபந்தரனகளுக்கு நாங்கள் உடப்டட்தாகவும்
இயக்குநைக்ளிடம் அறிக்ரக சமைப்்பிப்்பாம். அ்தாடு எங்கள் சுதந்திைத்ரதயும் தபாருந்துமாயின்
அரதச ் சாைந்்த பாதுகாப்புகரளயும் பாதிக்கக்கூடும் என நியாயமாகக் கருதப்படும் எல்லா உறவு
முரறகரளயும் இதை விவகாைங்கரளயும் அவைக்ளிடம் ததைியப்படுத்து்வாம்.

இயக்குநைக்ளிடம் ததைியப்படுத்தும் விவகாைங்களிலிருந்து. நடப்பு காலகடட்த்தின் ததாகுதி மற்றும்
வங்கியின் நிதி அறிக்ரககளின் தணிக்ரகக்கு மிகவும் முக்கியமான விவைங்கரள நிைண்யித்து,
முக்கிய தணிக்ரக விவகாைங்கரள அரடயாளம் காண்்பாம். இவ்விவகாைம் குறித்த தபாது
தவளிப்பாடர்ட விலக்கும் சடட்ம் அல்லது விதிமுரற இருந்தாதலாழிய அல்லது அைிய சூழ்நிரலகளில்
ஒரு விவகாைத்ரத தவளியிடுவதால் தபாது நலரனவிட அதிகப் பாதிப்பு ்நைக்கூடும் என்ற நியாயமான
எதிைப்ாைப்்பால் விவகாைத்ரத எங்கள் அறிக்ரகயில் தவளியிடக்கூடாது என நாங்கள் 
நிைண்யித்தாதலாழிய எங்கள் தணிக்ரகயாளைக்ளின் அறிக்ரகயில் இவ்விவகாைங்கரள நாங்கள்
எடுத்துக் கூறியிருக்கி்றாம்.

இதை ஈட்ட ஒழுங்கு விதிமுரறகள், முரறப்பாடுகள் ததரவகள் மீதான அறிக்ரக

ம்லசியாவின் 2016 நிறுவனங்கள் சடட் விதிமுரறகளுக்கு ஏற்ப நாங்கள் தணிக்ரகயாளைக்ளாகச்
தசயல்படாத துரண நிறுவனங்களின் விவைங்கள், நிதி அறிக்ரககளின் குறிப்பு 13இல் 
ததைிவிக்கப்படட்ிருப்பதாக அறிவிக்கி்றாம்.

இதை விவகாைங்கள்

ம்லசியாவின் 2016 நிறுவனங்கள் சடட்ம், பிைிவு 266இன் படி வங்கியின் உறுப்பினைக்ளுக்காக மடட்ு்ம
இந்த அறிக்ரக தவளியிடப்படுகிறது. ்வறு எந்த ்நாக்கமும் கிரடயாது. இந்த அறிக்ரகயில்
இடம்தபறும். தபாருளடக்கத்திற்காக ்வறு எவைிடமும் நாங்கள் தபாறுப்்பற்க மாட்் டாம்.

நிதி அறிக்ரககளின் தவளியிடப்படாத அரனத்துக் குறிப்புகளும் தவிை இங்கு தவளியிடப்படட்ிருக்கும்
நிதி அறிக்ரககள் எங்களால் அறிவிக்கப்படட் நிதி அறிக்ரககளுடன் அரணத்து அம்சங்களிலும்
ஒத்திருக்கின்றன.

அதன்படி, 30 ஜூன் 2021 நிலவிய குழுமம் மற்றும் வங்கியின் நிதி நிரலரயயும் அந்்ததியில் முடிவுற்ற
நிதியாண்டில் ததாகுதி மற்றும் வங்கியின் பலாபலன்கள், தைாக்கப் புழக்கம் ஆகியவற்ரறயும்
முழுரமயாகப் புைிந்து தகாள்ள 14 தசப்டம்பை ் 2021 ்ததியிடப்படட் எங்கள் அறிக்ரகரயத்
தயாைிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படட் 30 ஜூன் 2021 முடிவுற்ற நிதியாண்டுக்குைிய தஹாங் லி்யாங் வங்கி
தபைஹ்ாடட்ின் சடட்ப்பூைவ் நிதி அறிக்ரககரளப் படிக்க ்வண்டும்.
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