30 ஜூன் 2021 வரையிலான நிதியாண்டுக்கான கணக்கறிக்கை
30 ஜூன் 2021 வரையிலான நிதி நிலை அறிக்கை (த�ொடர்ச்சி)

இயக்குநர்கள்

குழுமம்

நிதி நிலை கணக்கறிக்கை தயார் செய் யும� ்போது இயக்குநர்களாக பதவி வகிப் பவர்களின் பட்டியல்

2021
RM'000

2020
RM'000

2021
RM'000

2020
RM'000

735,953

642,333

-

-

3,470,939

2,989,397

2,404,153

2,075,475

(610,297)

(494,800)

(535,834)

(421,460)

2,860,642

2,494,597

1,868,319

1,654,015

2,860,642

2,494,597

1,868,319

1,654,015

-அடிப் படை

139.7

121.9

91.3

80.8

-மதிப் புக் குறைவு

139.7

121.9

91.2

80.8
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உறுப் பினர்கள்

வரி விதிப் பு
நிதியாண்டின் நிகர லாபம்
மூல நிறுவனத்தின் உரிமையாளர்:
சார்புடையது

மூல நிறுவனத்தின் உரிமையாளர்களுக்குரிய
லாபத்தில் பங் கு ஒன்றின் வருமானம் (சென்)

30 ஜூன் 2021 வரையிலான நிதி நிலை கணக்கறிக்கை
குழுமம்

வங் கிகள்

2021
RM'000

2020
RM'000

2021
RM'000

2020
RM'000

3,466,178

8,562,169

3,042,541

5,543,800

486,779

1,052,379

1,426,484

1,818,174

8,246,366

8,069,396

8,041,221

8,047,727

34,450,238

27,282,544

30,464,881

24,737,905

23,634,907

20,101,432

16,558,726

15,079,081

30 ஜூன் 2021இல் முடிந்த நிதி ஆண்டில் விரிவான வருமான அறிக்கை

ச�ொத்துகள்
ர�ொக்கம் , குறுகிய கால நிதிகள்
வங் கிகள் , இதர நிதி நிறுவனங் களில்
வைக்கப் பட்டுள் ள நிதி, வைப் புத் த�ொகைகள்
லாபம் அல் லது நட்டத்தின் வழி நியாயமான
மதிப் பீட்டில் நிதி ச�ொத்துகள்
இதர விரிவான வருமானத்தின் வழி நியாயமான
மதிப் பீட்டில் நிதி முதலீடுகள்
கடன் தீர் நிதி மூலமாக நிதி முதலீடுகள்
கடன்கள் , முன்பணம் , நிதியளிப் பு

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

இதர ச�ொத்துகள்

2,011,856

1,682,516

1,873,246

1,606,849

டெரிவேட்டிவ் (மூல நிதி) நிதிநிலை

1,005,249

1,111,469

983,205

1,057,621

-

-

15,870

106,363

493,605

418,120

301,428

254,181

-

-

2,556,570

2,558,901

இணை நிறுவனங் களில் முதலீடு

5,501,542

4,644,527

971,182

971,182

ச�ொத்துகள் , சாதனங் கள்

1,197,788

1,299,902

595,225

685,169

அறிவார்ந்த ச�ொத்துகள்

242,317

187,505

218,277

168,060

உரிமைப் பெற் ற ச�ொத்துகள்

214,726

253,118

344,387

420,653

1,831,312

1,831,312

1,771,547

1,771,547

275,670

86,578

183,513

55,984

பத்திரங் கள் துணை நிறுவனங் களில் இருந்து வர
வேண்டிய த�ொகை
மத்திய வங் கிகளில் உள் ள சட்டப் பூர்வ
வைப் புத�்தொகை
துணை நிறுவனங் கள்

நன்மதிப் பு
ஒத்திவைக்கப் பட்ட வரி ச�ொத்து
ம�ொத்த ச�ொத்துகள்

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

கடன்

குழுமம்
2021
2020
RM'000
RM'000

183,289,771 173,492,661 144,357,035 137,633,362
1,145,154

356,475

-

-

12,130,039

6,501,080

12,015,297

6,651,241

மறு க�ொள் முதல் ஒப் பந்தங் களின் கீழ் விற் கப் பட்ட
கடன் பத்திரங் கள் மீதான கடப் பாடு

742,750

3,124,132

742,750

3,124,132

பில் கள் , செலுத்தும் ஒப் பந்தம் ஏற் பு

189,642

134,053

150,433

120,216

வாடகைக் கடன்கள்

209,761

241,177

341,591

407,838

5,358,784

5,348,210

5,066,401

4,773,705

909,666

1,298,513

879,986

1,251,096

ககாமாஸ் பெர்ஹாட்டிடம் விற் கப் பட்ட கடன்கள் /
நிதியளிப் பு கடப் பாடுகள் உதவி

1,033,839

1,049,005

300,572

300,567

படி 2 மூலதன கடன் பத்திரங் கள் படி 2 மூலதன கடன்
பத்திரங் கள்

1,502,340

1,502,224

1,502,340

1,502,224

பல நாட்டு கரன்சிகள் கூடுதல் படி 1

806,390

806,320

806,390

806,320

மூலதனப் பத்திரங் கள் வரி விதிப் புக்கான ஒதுக்கீடு
ம�ொத்த கடன்கள்

351,990

189,768

272,296

150,979

வாடிக்கையாளர்களின் முதலீட்டு கணக்குகள்
வைப் புத் த�ொகைகள் , வங் கிகள் மேலும் இதர நிதி
நிறுவனங் களில் உள் ள நிதி

இதர கடன்கள்
டெரிவேட்டிவ் (மூல நிதி) நிதி பத்திரங் கள்

ம�ொத்த கடன்கள்

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

பங் குகள்
பங் கு மூலதனம்

7,739,063

7,739,063

7,739,063

7,739,063

நிதி கையிருப் பு

22,439,081

20,218,580

14,978,873

13,969,773

(719,030)

(723,344)

(719,030)

(723,344)

29,459,114

27,234,299

21,998,906

20,985,492

கழிவு: கருவூல பங் குகள்
ம�ொத்த பங் குகள்
ம�ொத்த பங் குகள் , கடன்கள்

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

கடப் பாடுகள் , தற் செயல் செலவுகள்

278,901,435 147,233,168 261,848,638 131,969,797

30 ஜூன் 2021 முடிந்த நிதி ஆண்டில் வருமான கணக்கறிக்கை
குழுமம்

வங் கிகள்

2021
RM'000

2020
RM'000

2021
RM'000

2020
RM'000

5,394,946

5,912,043

5,243,512

5,782,292

161,783

268,718

161,783

268,718

(2,099,027)

(3,416,377)

(2,044,559)

(3,382,940)

3,457,702

2,764,384

3,360,736

2,668,070

919,402

846,540

-

-

மூலமான வருமானம்

4,377,104

3,610,924

3,360,736

2,668,070

வட்டி சாரா வருமானம்

1,089,769

1,167,432

1,310,022

1,389,660

நிகர வருமானம்

5,466,873

4,778,356

4,670,758

4,057,730

(2,077,808)

(2,103,804)

(1,771,067)

(1,792,455)

3,389,065

2,674,552

2,899,691

2,265,275

(653,819)

(327,655)

(492,073)

(188,333)

(260)

167

(3,465)

(1,467)

2,734,986

2,347,064

2,404,153

2,075,475

வட்டி வருமானம்
லாபம் அல் லது நட்டத்தின் வழி நியாயமான
மதிப் பிலான நிதி ச�ொத்துகளுக்கான வட்டி வருமானம்
வட்டி செலவுகள்
நிகர வட்டி வருமானம்
இஸ்லாமிய வங் கி வணிகம்

கூடுதல் செலவுகள்
அலவன்சுக்கு முந்தைய நடைமுறை லாபம்
கடன், முன்பணம் , நிதியளிப் புச் சேதார இழப் புகளுக்கு
வரவு வைத்தது (அலவன்ஸ்)
எழுதுதல் (அலவன்ஸ்)

வங் கிகள்
2021
2020
RM'000
RM'000

2,860,642

2,494,597

9,228

15,763

9,228

15,763

(15,019)
282,081

15,976
78,085

(4,182)

13,621

(289,882)

203,515

(221,513)

231,676

198

502

211

601

3,235

(7,633)

3,233

(7,631)

இதர விரிவான (வருமான)/ நட்ட அம் சங் கள்

68,101

(43,019)

51,887

(49,823)

நிதியாண்டில் இதர விரிவான வருமானம் / (நட்டம் ),
நிகர வரி

57,942

263,189

(161,136)

204,207

2,918,584

2,757,786

1,707,183 1,858,222

2,918,584

2,757,786

1,707,183 1,858,222

நிதியாண்டில் நிகர லாபம்

1,868,319 1,654,015

தர விரிவான வருமானம் / (நட்டம் ):
i) லாபம் அல் லது நட்டத்தில் மறு பகுப் புச்
செய் யப் படாதவை:
இதர விரிவான வருமானத்தின் வழி நியாய
மதிப் பிலான பங் குகள்
-நிகர நியாய மதிப் பு மாற் றங் கள்
ii) லாபம் அல் லது நட்டத்தில் மறு பகுப் பாய் வுச்
செய் யப் படக்கூடியவை:
(a) இணை நிறுவனங் களின் இதர விரிவான
வருமானத்தில் (நட்டத்தில் ) பகிர்வு
(b) நாணய மாற் று வேறுபாடுகள்
(c) இதர விரிவான வருமானத்தின் வழி நியாய
மதிப் பிலான கடன் பத்திரங் கள்
-நிகர நியாய மதிப் பு மாற் றங் கள்
-கடன் இழப் புகளில் எதிர்பார்க்கப் படும் மாற் றங் கள்
(d) ர�ொக்கப் புழக்கத்தில் நிகர நியாய மதிப் பு
மாற் றங் கள் இதர விரிவான வருமானங் கள் / (இழப் பு)
த�ொடர்பான வருமான வரி

நிதியாண்டில் ம�ொத்த விரிவான வருமானம்

வாடிக்கையாளர்களின் வைப் புத் த�ொகை

வங் கிகள்

மூல நிறுவனத்தின் உரிமையாளர்களுக்கு
உரியது

மூலதன வளம்
வங் கி மற் றும் குழுமத்தின் ஒழுங் குமுறை மூலதனம் BNM வள மூலதன அமைப் பின் ழிகாட்டுதல் களியின்படி
நிர்வகிக்கப் படுகிறது. வங் கி மற் றும் குழுமத்தின் ப�ோதுமான மூலதன விகிதங் கள் BNM வள மூலதன
அமைப் பு மற் றும் இஸ்லாமிய வங் கிகளின் வள அமைப் பு வழியாக கணக்கிடப் படுககின் றன , அதுவே
ஒழுங் குமுறை மூலதன விகிதங் களை கணக்கிட அணுகுமுறைகளை வகுக்கின் றது, வங் கி நிறுவனங் கள்
செயல் பட வேண்டிய குறைந்தபட்ச விகிதத்தின் அளவுகள் , மூலதன பாதுகாப் பு இடைதாங் கிக்கிற் கான
தேவைகள் (“CCB”) மற் றும் எதிர்சூழல் இடிதாங் கி (“CCyB”) ஆகியவற் றையும் பராமரிக்க வழிவகை
செய் கின் றது. ஒவ�்வொரு குழுமமம் மற் றும் வங் கியும் (“CCB”) யை ம�ொத்த ஆபத்து எடையுள் ள ச�ொத்துக்கள்
(“RWA”) சதவீதத்தில் 2.500% வரை பராமரிக்க வேண்டும் . தற� ்போது மலேசியாவில் CCyB 0% முதல் 2.500%
வரை இருக்கலாம் என மதிப் பிடப் பட்டுள் ளது. குறைந்தபட்ச மூலதன ப�ோதுமான அளவு CCB உட்பட
ப�ொது பங் கு முதல் படி (“CET I”) மூலதன விகிதம் , படி I ம�ொத்த விகிதம் மற் றும் 2019ஆம் ஆண்டின் முதல்
ம�ொத்த மூலதன விகிதம் முறையே 7.000%, 8.500% மற் றும் 10.500% ஆகும் .
க�ோவிட்-19 க�ொடுந�்தொற் று பரவலால் கடுமையாகப் பாதிக்கப் பட்ட கடன்
பெற் றவர்கள் /
வாடிக்கையாளர்கள் ஆகிய�ோருக்கு உதவிடும் வகையில் கூடுதல் உதவித் திட்டங் கள் நீ ட்டிக்கப் படுவதாக
31, மே 2021 எனத் தேதியிடப் பட்ட ஒரு கடிதத்தில் BNM அறிவித்தது. இந்த நடவடிக்கைகளின் கீழ் சற் றும்
எதிர்பாராத சூழ் நிலைகளில் சவால் மிக்க காலகட்டத்தில் ப�ொருளாதாரத் துறைக்கு த�ொடர்ந்து
ஆதரவாக இருப் பதில் கவனம் செலுத்துவதற் கு அனுமதிக்கப் பட்டிருந்தது. 2020, டிசம் பர் 9ஆம் தேதி BNM
மூலதன ப�ோதுமான கட்டமைப் பு மூலதன கூறுகள் கட்டமைப் பில் செய் யப் பட்ட’ மறு சீராய் வை
அறிவித்தது. இது கணக்கியல் விதிமுறைகளை முறைப் படுத்துவதற் கு அவசியமானதாக இருந்தது.
இந்தப் பரிவர்த்தனை ஏற் பாட்டில் எதிர்பார்க்கப் பட்ட கடன் இழப் புகளுக்கு கட்டம் 1 மற் றும் கட்டம் 2
விதிமுறைகளின் ஒரு பகுதியைப் பயன்படுத்துவதற் கு அனுமதிக்கப் பட்டது. இந்த மறுசீராய் வுக்கு
முன்னதாக 24, மார்ச் 2020 என்று தேதியிடப் பட்ட ஒரு கடிதத்தின் வழி மூலதன பாதுகாப் பு தாங் கல் -ஐ 2.500
விழுக்காடாகக் குறைக்கவும் , குறைந்தபட்ச பணப் புழக்க பாதுகாப் பு விகிதம் இல் 100, எதிராக
வைத்திருக்கும் ஒழுங் குமுறை இருப் புக்களைக் குறைக்கவும் எதிர்பார்க்கப் படும் இழப் புகள் 0% மற் றும்
குறைந்தபட்ச நிகர நிலையான நிதி விகிதம் 80% விழுக்காட்டிற் குக் கீழ் செயல் படுவதற் கு BNM அனுமதி
அளித்திருந்தது. சவால் மிக்க நடைமுறைச் சூழலில் வங் கிகள் BNM ஆதரவு நடவடிக்கைகளைப்
பின்பற் றின.
வங் கியும் அதன் குழுமம் கடன் இடர், சந்தை இடர் ஆகியவற் றில் நிலைப் படுத்தப் பட்ட அணுகுமுறையை
ஏற் றுக் க�ொண்டன. அதற் க்கான RWA செயல் முறை இடர் கணக்கீட்டிற் கு அடிப் படை காட்டி அணுகுமுறை
அணுகுமுறையையும் குழுமம் வங் கியும் அனுசரித்தது. குழுமத்திற் கு உட்பட்ட தனித்தனி பிரிவுகள்
அனைத்து வெளிதரப் பு விதித்த அனைத்து மூலதன நிபந்தனைகளுக்கும் உட்பட்டன.
						
குழுமத்திற் கு உட்பட்ட தனித்தனி பிரிவுகள் அனைத்து வெளிதரப் பு விதித்த அனைத்து மூலதன
நிபந்தனைகளுக்கும் உட்பட்டன.										

(a) குழுமம் மற் றும் வங் கி ப�ோதுமான மூலதன விகிதங் கள் பின்வருமாறு:

உத்தேச லாப ஈவை கழிப் பதற் கு முன்
CET I மூலதன விகிதம்
படி I மூலதன விகிதம்
ம�ொத்த மூலதன விகிதம்
உத்தேச லாப ஈவு கழிக்கப் பட்ட பின்
CET I மூலதன விகிதம்
படி I மூலதன விகிதம்
ம�ொத்த மூலதன விகிதம்

குழுமம்
2021

2020

வங் கிகள்
2021
2020

14.030%
14.561%
16.703%

13.950%
14.523%
16.750%

13.911%
14.245%
16.301%

13.761%
14.118%
16.245%

13.552%
14.083%
16.224%

13.657%
14.230%
16.456%

13.307%
13.642%
15.697%

13.395%
13.752%
15.879%

எங் கள் தணிக்கை அணுகுமுறை (த�ொடர்சசி
் )

மூலதன வளம் (த�ொடர்ச்சி)
(b) திருத்தப் பட்ட (சீராய் வு) மூலதனக் கூறுகள்
மூலதனங் களின் கூறுகள் வருமாறு:

கட்டமைப் பின் கீழ்

உள் ள CET I, படி I, படி II

குழுமம்
2021
2020
RM'000
RM'000
CET I மூலதனம்
பங் கு மூலதனம்
தக்கவைக்கப் பட்ட லாபம்
இதர கையிருப் புகள்
கழிவு: கருவூலப் பங் குகள்
கழிவு: ஒத்திவைக்கப் பட்ட வரி ச�ொத்துகள்
கழிவு: இதர அறிவார்ந்த ச�ொத்துகள்
கழிவு: நன்மதிப் பு
கழிவு : துணை / கம் பெனிகளில் முதலீடு
ம�ொத்த CET I மூலதனங் கள்
மூலதன வளம் கூடுதல் படி I மூலதனம்
பல நாணய கூடுதல் படி 1 மூலதன
பங் குப் பத்திரங் கள்
முறைப் படுத்தப் பட்ட திருத்தங் களுக்கு முன்பான
கூடுதல் ப I மூலதனம்
கழிவு: கூடுதல் படி 1 சுக்குக் வக்காலா முதலீடு
முறைப் படுத்தப் பட்ட திருத்தங் களுக்குப் பிறகு
கூடுதல் படி I மூலதனம்
ம�ொத்த படி I மூலதனம்
படி II மூலதனம்
கட்டம் 1 மற் றும் கட்டம் 2 கடன், அலவன்ஸ்,
முறைப் படுத்தப் பட்ட கையிருப் புகள் #
கடன் பத்திரங் கள் ஆகியவற் றில்
எதிர்பார்க்கப் படும் இழப் புகள் .

வங் கிகள்
2021
2020
RM'000
RM'000

7,739,063
20,751,376
1,217,660
(719,030)
(275,670)
(242,317)
(1,831,312)
(5,501,542)
21,138,228

7,739,063
18,172,806
1,029,080
(723,344)
(86,578)
(187,505)
(1,831,312)
(4,644,527)
19,467,683

7,739,063
14,139,555
366,088
(719,030)
(183,513)
(218,277)
(1,771,547)
(2,725,221)
16,627,118

7,739,063
12,661,472
433,536
(723,344)
(55,984)
(168,060)
(1,771,547)
(2,727,486)
15,387,650

799,785

799,654

799,785

799,654

799,785
-

799,654
-

799,785
(400,000)

799,654
(400,000)

799,785
21,938,013

799,654
20,267,337

399,785
17,026,903

399,654
15,787,304

1,726,493

1,607,378

1,356,795

1,278,446

1,499,970
ம�ொத்த படி ய் மூலதனம்
3,226,463
ம�ொத்த மூலதனம்
25,164,476
									

1,499,970
3,107,348
23,374,685

1,499,970
(400,000)
2,456,765
19,483,668

1,499,970
(400,000)
2,378,416
18,165,720

கழிவு: சுக்குக் முராபாஹாவில் படி 2 முதலீடு

#

குழுமம் மற் றும் வங் கியின்
கிடப் பில் உள் ள செயல் படாத கடன்களுக்கு
முறைப் படுத்தப் பட்ட கையிருப் பாக RM412,709,000 (2020: RM837,183,000) மற் றும்
(2020: RM703,987,000) உள் ளடங் கும் .

தகுதிபெற் ற
RM387,677,000

		
(c) ஒவ�்வொரு பிரதான இடா பிரிவுகளில் RWA படிநிலைகள் வருமாறு:

குழுமம்
2021
2020
RM'000
RM'000

வங் கிகள்
2021
2020
RM'000
RM'000

138,119,456 128,590,231 108,543,591 102,275,706
3,778,671
2,496,060
3,895,661
2,562,366
செயல் பாடு இடர்
8,761,958
8,468,140
7,087,877
6,983,001
ம�ொத்த RWA
150,660,085 139,554,431 119,527,129 111,821,073
							
கடன் இடர் *

சந்தை இடர்

* BNM முதலீட்டு கணக்கு க�ொள் கைபடி, HLISB-இன் RWA கடன்களை முதலீட்டு கணக்குத் த�ொகையான
RM847,370,000 (2020: RM238,775,000) இருந்து செலுத்தப் பட வேண்டும் . இதில் குழுமத்தின் மூலதன
கணக்கீட்டில் சேர்க்கப் படவில் லை.
						
(d) குழுமத்தின் துணை நிறுவனங் களின் மூலதனவள விகிதம் வருமாறு:		
ஹ�ொங் லிய�ோங் இஸ்லாமிக் பேங் க் பெர்ஹாட்

உத்தேச லாப ஈவைக் கழிப் பதற் கு முன்
CET I மூலதன விகிதம்
படி I மூலதன விகிதம்
ம�ொத்த மூலதன விகிதம்
உத்தேச லாப ஈவு கழிக்கப் பட்ட பின்
CET I மூலதன விகிதம்
படி I மூலதன விகிதம்
ம�ொத்த மூலதன விகிதம்

2021

2020

11.133%
12.535%
15.112%

10.871%
12.432%
15.173%

11.133%
12.535%
15.112%

10.871%
12.432%
15.173%

எடுத்துக்காட்டாக, ஊகங் கள் செய் வதும் நிச்சயமற் ற வருங் கால நிகழ் வுகளைக் கருத்தில�்கொள் வதும்
சம் பந்தப் பட்ட குறிப் பிடத்தக்க கணக்கு கணிப் புகளைச்செய் வதில் எங் களின் எல் லாத் தணிக்கைகளிலும்
செய் வதைப் ப�ோலவே, உள் கடப் பாடுகள் . மீதான நிர்வாகத்தின் ஆதிக்க இடரையும் நாங் கள்
கவனித�்தோம் . ம�ோசடியால் குறிப் பிடத்தக்க விவரப் பிழை.
								
ஏற் படக்கூடிய இடரைப் பிரதிநிதிக்கும் பாரபட்சத்திற் கு ஆதாரம் இருக்கிறதா என்ற ஆய் வும்
பரிசீலனையும் அதில் உள் ளடங் கும் .
நாங் கள் குழுமம் மற் றும் வங் கியின் அமைப் பு முறை, கணக்கியல் நடைமுறைகள் மற் றும்
கட்டுப் பாடுகள் , குழுமம் மற் றும் வங் கி செயல் படும் த�ொழில் துறை ஆகியவற் றை கருத்தில் க�ொண்டு.
ஒட்டும�ொத்தமாக நிதி நிலை அறிக்கைகள் குறித்து கருத்து தெரிவிப் பதற் கு ப�ோதிய பணிகளை
மேற�்கொள் ளும் வகையில் எங் கள் தணிக்கையின் ந�ோக்கத்தை வடிவமைத�்தோம் .
முக்கிய தணிக் கை விவகாரங் கள்
									
முக்கிய தணிக்கை விவகாரங் கள் என்பது. எங் களது நிபுணத்துவ மதிப் பீட்டின்படி நடப் பு நிதி ஆண்டில்
குழுமம் மற் றும் வங் கிகளின் நிதிநிலை அறிக்கைகள் மீதான எங் களது தணிக்கைக்கு மிகவும்
முக்கியத்துவம் வாய் ந்த விவகாரங் கள் ஆகும் . குழுமம் மற் றும் வங் கியின் நிதி அறிககைகளின்
ஒட்டும�ொத்த தணிக்கையின் அடிப் படையில் இவ் விவகாரங் கள் ஆராயப் பட்டு அதற் கேற் ப எங் கள்
கருத்தை ஒருங் கிணைப் பதில் இவ் விவகாரங் கள் மீது தனித்தனி கருத்தை நாங் கள் வழங் கவில் லை.
முக்கிய தணிக் கை விவகாரங் கள்
குழுமம்
மற் றும்
வங் கியின்
கடன்கள் ,
முன்பணங் கள் , நிதியளிப் புச் சேதாரம்
குறிப் பிடத்தக்க
கணக்கியல்
க�ொள் கைகளின் சுருக்கத்தின் குறிப் பு N
நிதி
அறிக்கைகளின்
குறிப் புகள்
8,37
மற் றும் 56து பார்க்கவும் .
குழுமம்
மற் றும்
வங் கியின்
ம�ொத்த
ச�ொந்துகளில் முறையே 65.0 விழுக்காடு
மற் றும் 63.2 விழுக்காட்டைப் பிரதிநிதிக்கும்
கடன்கள் ,
முன்பணம் ,
நிதி
அளிப் பு
ஆகியவற் றின்
மதிப் பு
குறிப் பிடத்தக்க
அளவில் இருக்கும் காரணத்தால் இதில்
நாங் கள் கவனம் செலுத்தின�ோம் . அத�ோடு
கூடுதலா
வராக்
கடன்களின்
இழப் பு
கவனிக்கத்தக்கதாக
இருந்தது.
இதில்
குழுமன் . குறிப் பிடத்தக்க செயல் பாட்டைப்
பின்வரும் வகைகளில் முன்னெடுத்திருந்தது.
கட்டம் 2 மற் றும் கட்டம் 3 கடன்கள் ,
முன்பணம் ,
நிதியளிப் பு
ஆகியவற் றை
அடையாளம் காணுதல்
• கட்டம்
3
கடசங் கள் ,
முன்பணம் ,
நிதியாரிப் பு ஆகியவற் றின்
ப�ொறுப் பு
மற் றும் மதிப் பீட்டுத் தூண்டுதல் களின்
அடிப் படையில்
கடன்கள் ,
முன்பணம் ,
நிதியளிப் பு ஆகியவற் றின் தற் சார்பற் ற
சேதார் ஆதாரத்தை ஆராய் ந்து; மற் றும் .
• கட்டம் 2 கடன்கள் . முன்பணம் , நிதி
அளிப் பின் கடன் இடரில் குறிப் பிடத்தக்க
அதிகரிப் பு ஏற் பட்டிருப் பதை டையாளம்
காணுதல் , (இதில் க�ோவிட்-19 பாதிப் பு
காரணமாக
மாதாந்திர
கடன்
கட்டணத்தைத் திருப் பிச் செலுத்துவதற் கு
அவகாசம் க�ோரிய கடன் பெற் றவர்களும்
அடங் குவர்).
தனித்தனி மதிப் பீடு
• கை
கூடும்
அடிப் படையில்
புழக்கத்.

ஈட்டுப்
ப�ொருளின்
எதிர்கால
ர�ொக்கப்

கூட்டு மதிப் பீடு
சுயேச்சை கணக்கு தணிக்கையாளர்களின் அறிக்கை ஹ�ொங் லிய�ோங் பேங் க் பெர்ஹாட்டின்
அனைத்து உறுப் பினர்களும் (பதிவு எண்:193401000023 (97141-X))

• எதிர்பார்க்கப் படும்

14 செப் டம் பர் 2021 அன்று, 30 ஜூன் 2021 முடிவுற் ற நிதியாண்டுக்குரிய ஹ�ொங் லிய�ோங் வங் கி
பெர்ஹாட்டின் சட்டபூர்வ நிதி அறிக்கைகள் குறித்து நாங் கள் அறிக்கை வெளியிட�்டோம் . அந்த
அறிக்கையில் குறிப் பிடப் பட்டவை:
								
•
நீ தி றிலை அறிக்கை மீதான கணக்குத் குணிக் கை அறிக் கை						
			
எங் கள் கருத்து
									
ஹ�ொங் லிய�ோங் பேங் க் ப�ொஹாட் (வங் கி), அதன் துணை நிறுவனங் கள் (குழுமம் ) 2021, ஜூன் 30
வரையில்
அவற் றின்
நிதி நிலை அறிக்கையில்
உண்மையான, நியாயமான தகவல் களை
வழங் கியிருப் பதாகவே நாங் கள் கருதுகின� ்றோம் . மலேசிய நிதி நிலை தகவல் அளிப் பு தரம் ,
அனைத்துலக நிதி நிலை தகவல் அளிப் பு தரய் மற் றும் மலேசியாவின் 2016 கம் பெனிகள் சட்டத்தின் கீழ்
வரையறுக்கப் பட்டிருக்கும் விதிமுறைகள் ஆகியவற் றுக்கு ஏற் ப முடிவுற் ற நிதி ஆண்டில் அவர்களது நிதி
செயல் பாடுகள் , ர�ொக்கப் பணப் புழக்கம் த�ொடர்பில் மிக நியாயமான தகவல் களை அளித்திருப் பதில்
திருப் திக�ொள் கிற�ோம் .
		
நாங் கள் தணிக்கை செய் தது என்ன
									
குழுமம் மற் றும் வங் கியின் 2021, ஜூன் 30ஆம் தேதி வரையிலான நிதி நிலை அறிக்கைகளை நாங் கள்
தணிக்கை செய� ்தோம் . முடிந்த நிதி ஆண்டில் வருமான அறிக்கை, விரிவான வருமான அறிக்கை, பங் கு
மாற் றங் கள் அறிக்கை. வங் கி மற் றும் பணப் புழக்க அறிக்கை. பக்கங் கள் 12 முதல் 185 வரையில் உள் ள
குறிப் பிடத்தக்க கணக்குக் க�ொள் கைகளில் சுருக்கம் , நிதி அறிக்கையின் குறிப் புகள் ஆகியவை அதில்
அடங் கும் .
							
கருந் துக்கான அடிப் படை
									
கணக்கு தணிக்கையில் மலேசியாவில் அங் கீகரிக்கப் பட்ட தரம் , அனைத்துலக தணிக்கை தரம்
ஆகியவற் றுக்கு ஏற் ப எங் கள் கணக்கு தணிக்கையாளர் நடத்தின�ோம் . இந்தத் தரங் கள் ‘ஆடிட்டாஸ்’
ப�ொறுப் புகள் பகுதியில் ” எங் களது ப�ொறுப் புகள் குறித்து தெளிவாக விளக்கம் தரப் பட்டிருக்கிறது.
எங் களது கருத்துக்கு அடிப் படையாக நாங் கள் பெற் ற தணிக்கை ஆதாரங் கள் , ப�ோதுமானது என்று
நம் புகிற�ோம் .
சுயேச்சை நடைமுறை மற் றும் இதர உயர்நெறி ப�ொறுப் புகள்
மலேசிய கணக்காய் வாளர்கள் கழகத்தின் நிபுணத்துவ உயர்நெறிகள் , நடத்தை, த�ொழில் துணைச்
சட்டங் கள் ,
அனைத்துலக
கணக்காய் வாளர்கள்
உயர்நெறி
தரக
கழகத்தின்
நிபுணத்துவ
கணக்காய் வாளர்களுக்கான குறியீட்டு (IESBA Code) மற் றும் இந்த துணைச் சட்டங் களுக்கும் (IESBA Code)
குறியீட்டுக்கும் ஏற் ப குழுமம் மற் றும் வங் கி ஆகியவற் றுடன் த�ொடர்பில் லாத சுதந்திர அமைப் பாகச்
செயல் பட்டு உயர்நெறி ப�ொறுப் புகளை நிறை வேற் றியிருக்கிற�ோம் .			
எங் கள் தணிக்கை அணுகுமுறை
								
எங் கள் தணிக்கை வடிவமைப் பின் ஒரு பகுதியாக, குறிப் பிடத்தக்க அம் சங் களை வரையறுத்து
நிர்ணயித்து குழுமம் மற் றும் வங் கியின் நிதி அறிக்கைகளில் குறிப் பிடத்தக்க விவரப் பிழைகளின்
இடரை மதிப் பிட�்டோம் . குறிப் பாக, இயக்குநர்கள் செய் த தற் காப் பு மதிப் பீடுகளைப் பரிசீலித�்தோம் ;

கடன்

மதிப் பீட்டை

கணக்கிடுவதற் கு மிகச் சரியான கூட்டு
மதிப் பீட்டு மாடல் களைப் பயன்படுத்த
தேர்வு.செய் யப் பட்டது; மேலும்
இந்த
எதிர்பார்க்கப் படும்
கடன்
மாடல் களில்
பயன்படுத்தப் பட்ட
ஊகங் களில் எதிர்கால ர�ொக்கப் புழக்கம் ,
பெரிய
ப�ொருளாதார
(எதிர்பார்ப்பு
அம் சங் கள் ஆகியவை பரிசீலனையில்
எடுத்துக் க�ொள் ளப் பட்டன இதில் க�ோவிட்19
பாதிப் பின்
தாக்கங் களும்
உள் ளடங் கபட்டன.

குழமம் மற் றும் வங் கிக்கான வராக் கடன்.
முன்பணம் , நிதியளிப் பு
முக்கிய தணிக்கை விவகாரத்திற் கு எங் கள் தணிக்கை
எவ் வாறு நீ ர்வு காடது நாங் கள் வராக் கடன்கள் ,
முன்பணம் , நிதியணிப் பு மீதான கட்டுப் பாடுகளின் .
• வராக கடன், கடன்கள் . முன்பளாம் , நிதியளிப் பு
ஆகியவற் றில்
ஏற் பட்ட
இடர்
அதிகரிப் பு
ஆகியவற் றை அடையாளம் காணுநல் (க�ோவிட்-19
பாதிப் பு காரணமாக மாதாந்திர கடன் கட்டாந்தைத்
திருப் பிச் செலுத்துவதற் கு அவகாசம் க�ோரிய கடன்
பெற் றவர்களும் அடங் குவர்).
• முன்வடிவ உருவம் உள் ளிட்ட வராக் கடன்கள் சேதார
நடைமுறைகள் , முன் வடிவ அங் கீகாரம் , முன் வடிவ
உறுதிப் பாடு
ஆகியவை
மீதான
ஆளுமை.
• கடன்
இழப் புக்கான
அளவு
மதிப் பீட்டை
திர்ாயிப் பதற் கு
பயன்படுத்தப் பட்ட
தரவு.
எதிர்பார்க்கப் படும் கடன் இழப் பு முன் வடிவங் களில்
பயன்படுத்தப் பட்ட முக்கிய உள் ளடு
ீ கள் . ஊகங் கள்
ஆகியவற் றின்
முழுமையும் நுல் லியமும் இதில்
உள் ளடங் கும் , மேலும் .
• ECL
எனப் படும்
எதிர்பார்க்கப் படும்
மதிப் பீட்டின் மறு ஆய் வு மற் றும் ஒப் புதல் .

கடன்

தணித்தனி மதிப் பீடு
கடன்கள் , முன்பணம் , நிதியளிப் பு ஆகியவற் றை
தனித்தனியாக
மதிப் பிடும� ்போது
பின்வரும்
நடைமுறைகளை அணுாரித�்தோம் :
• குறைந்த கடன் நாம் மறு திட்டமிடல் , மறுசீரமைப் பு
என்று குழுமம் மற் றும் வங் கி அடையாளம் கண்ட
கடன். முன்பணம் , நிதியளிப் பு ஆகியவற் றில் கவனம்
செலுத்தப் பட்டது. க�ோவிட் 19 தாக்கம் ஏற் படுத்திய
பாதிப் புகளால்
கடன்
பெற் றவர்களிடமிருந்து
மாதாந்திரப் பணத்தை வகுவிப் பதில் பெரும் இடர்
எதிர�்கொள் ளப் பட்ட நிலையில் கடன் இடர் மற் றும்
வராக்கடன்
விவகாரத்தில்
குறிப் பிடத்தக்க
அதிகரிப் பு இருக்குமா என்பது மீது எங் கள் ச�ொந்த
மதிப் பீட்டைச் செய� ்தோம் ; மேலும் .
• வராக
கடன்கள்
ஆதாரங் கள்
அடையாளம்
காாப் பட்டன.
அனவ
தனித்தனியாக
கணக்கிடப் பட்டன. இந்த சேதார மதிப் பீட்டிம் குழுமம்
மற் றும் வங் கி பயன்படுத்திய எதிர்கால ர�ொக்கப்
புழக்கத்தின் அளவு, காலம் இரண்டையும் பரிசீலித்து
ஊடகங் களுக்கு சவால் விடுத்து. கிடைக்கப் பெற் ற
வெளித்தரப் பு
ஆதாரங் களுடன்
மதிப் பீடுகளை
ஒப் பிட�்டோம் .
தன்ளுபடியான
ர�ொக்க
புழக்கக்
கணக்கீடும் மறுபடியும் . செய் யப் பட்டன.
கூட்டு மதிப் பீடு
குழுமம் மற் றும் வங் கி ஆகியவை அமல் படுத்திய MFRS
9 கூட்டு மதிப் பீடு மதிர்பார்க்கப் படும் கடன் இழப் பு
(ECL} முன் வடிவங் களின் ப�ொருத்தத்தை நிர்ணயிக்க
பின்வரும் செயல் பாடுகளை மேற�்கொண�்டோம் :
• ஒட்டும�ொத்து பரிசீலனை எதிர்பார்க்கப் படும் . கடன்
இழப் பு.
முன்
வடிவங் களிலுள் ள
கணக்கீட்டு
முறைகள் , அந்றத்த எதிர்பார்க்கப் படும் கடன் இழப் பு
முன் வடிவங் களில் பயன்படுத்தப் பட்ட முக்கிய
ஊகங் களை நிர்ணயிப் பதற் கு குழுமம் மற் றும் வங் கி
ஆகியவை பயன்படுத்திய அடிப் படைக் கூறுகள்
உட்பட
MFRS
9
விதிமுறைகளுக்கு
உட்பட்டு
பரிசீலிக்கப் பட்டன;
• நிர்வாகத்தின்
மேல�ோட்டங் களுக்குப்
பயன்படுத்தப் பட்ட அடிப் படை அல் லது மதிப் பீடு
உட்பட
குறிப் பிடத்தக்க
முன்
வடிஊள்
பரிசீலிக்கப் பட்டு, ச�ோதிக்கப் பட்டன;
• க�ோவிட் 19 ஏற் படுத்திய நிலையற் ற ப�ொருளாதார
சூழ் நிலையைக்
கவணத்தில்
க�ொண்டு
முன�்னோக்குள் ள
முன்னுரைப் பு
ஊகங் கள்
பரிசீலிக்கப் பட்டு,
அவற் றின்
நியாயத்தன்மை
ஆராயப் பட்டது;
• க�ோவிட் 19 தாக்கத்தால் ஏற் பட்ட எதிர்பார்க்கப் படும்
கடன்
இழப் புகளை சரி செய் வதற் குரிய முன்
வடிவங் கள் அடையாளம் காணப் பட்டு, கணக்கீடு
மதிப் பீடு செய் யப் பட்டு ச�ோதிக்கப் பட்டது; மேலும்
• எதிர்பார்க்கப் படும் கடன் இழப் பு முன் வடிவங் களில்
பயன்படுத்தப் பட்ட
தரவு
உள் ளடு
ீ களின்
நுஸ்வியத்தை ச�ோதித்து எதிர்பார்க்கப் படும் கடன்
இழப் புத் த�ொகைளின் கணக்கீடு, மாதிரி கூறு
அடிப் படையில் சரிபார்க்கப் பட்டது.
மேற�்கொள் ளப் பட்ட செயல் பாடுகளின் அடிப் படையில்
எங் களது
சுயேசை
பரிச�ோதனை
முடிவுகளின்
விளைவுகள் குழுமம் மற் றும் வங் கியின்
வராக்
கடன்கள் ,
முன்பணம் ,
நிதியளிப் பு
மதிப் பீடுகள்
சேதாரக் கணிப் பில் இருந்து குறிப் பிடத்தக்க அளவு
மாறுபட்டிருக்கவில் லை.

சுயேட்சை கணக்கு தணிக்கையாளர்களின் அறிக்கை ஹ�ொங் லிய�ோங் பேங் க் பெர்ஹாட்டின்
அனைத்து உறுப் பினர்களும் (பதிவு எண்:193401000023 (97141-X)) (த�ொடர்ச்சி)

நிதி அறிக்கைகளின் தணிக்கையில் தணிக்கையாளர்களின் ப�ொறுப் புகள் (த�ொடர்சசி
் )

இதர தகவல் களுக்கு வங் கி இயக்குநர்கள் தான் ப�ொறுப் பு. இதர தகவல் கள் ஆண்டு அறிக்கையை
உள் ளடக்கியது. ஆனால் குழுமம் மற் றும் வங் கி ஆகியவற் றின் நிதி அறிக்கைகள் மற் றும் எங் கள்
தணிக்கையாளர்களின் அறிக்கை ஆகியவை அதில் உள் ளடங் கவில் லை.

இடம் பெற் றுள் ள அது த�ொடர்பான வெளிப் பாடுகள் குறித்து எங் கள் தணிக்கையாளர்களின்
அறிக்கையில் கவனத்தை ஈர்க்க வேண்டும் . அல் லது இந்த வெளிப் பாடுகள் ப�ோதுமானவையாக
இல் லாவிட்டால் , எங் கள் கருத்தைத் திருத்தியமைக்க வேண்டும் . எங் களது தீர்மானங் கள் ,
தணிக்கையாளர்களின்
அறிக்கை
தேதி
வரை
பெறப் பட்ட
தணிக்கை
ஆதாரத்தின்
அடிப் படையிலானவை, ஆயினும் வருங் கால நிகழ் வுகள் அல் லது சூழ் நிலைகள் , வங் கி மற் றும்
குழுமம் த�ொடர்ந்து செயல் படக்கூடிய ஆற் றலை இழப் பதற் குக் காரணமாக இருக்கக்கூடும் .

குழுமம் மற் றும் வங் கி நிதி நிலை அறிக்கைகள் மீதான எங் கள் கருத்துகள் மற் ற தகவல் களை
உள் ளடக்காது.
மேலும்
அதில்
எவ் விதமான
உறுதியான
முடிவுகளையும்
நாங் கள்
வெளிப் படுத்தியிருக்கவில் லை. குழுமம் மற் றும் வங் கி ஆகியவற் றின் நிதி நிலை அறிக்கைகளை
நாங் கள் தணிக்கை செய் வது.

(e)	வெளிப் பாடுகள் உட்பட வங் கி மற் றும் குழுமத்தின் நிதி அறிக்கைகளின் ஒட்டும�ொத்த படைப் பு,
அமைப் புமுறை, உள் ளடக்கம் ஆகியவற் றையும் நியாயமாகப் படைக்கப் படும் வகையில்
அடிப் படைபரிவர்த்தனைகளையும் நிகழ் வுகளையும் வங் கி மற் றும் குழுமத்தின் நிதி அறிக்கைகள்
பிரதிநிதிக்கிறதா என்பதையும் பரிசீலிக்க வேண்டும் .

த�ொடர்பாக, மற் ற தகவல் களைப் படிப் பதே எங் கள் ப�ொறுப் பு. அவ் வாறு செய் யும� ்போது மற் ற
தகவல் கள் குழுமம் மற் றும் வங் கி நிதி நிலை அறிக்கைகளுக்கு ஏற் புடையதாக இருக்காது என்பதைக்
கருத்தில் க�ொள் ளுங் கள் . அல் லது தணிக்கைப் பணியில் பெறப் பட்ட எங் களது அறிவு வேறு விதமாக
தவறாகக்் கருதப் படுகிறது.

(f)

நிதி நிலை அறிக்கைகள் மற் றும் கணக்காய் வாளர்களின் அறிக்கை தவிர்த்து இதர தகவல் கள்

எங் களது பணியை அடிப் படையாகக் க�ொண்டு பார்க்கும� ்போது இந்த பிற தகவல் களின் ப�ொருள்
தவறாகப் புரிந்து க�ொள் ளப் படும் என்று நாங் கள் முடிவு செய் தால் அதன் த�ொடர்பில் நாங் கள் புகார்
அளிக்க வேண்டும் . இதன் த�ொடர்பில் நாங் கள் புகார் செய் வதற் கு எதுவும் இல் லை.
நிதி அறிக்கையில் இயக்குநர்களின் ப�ொறுப் புகள்
வங் கி மற் றும் குழுமத்தின் நிதி அறிக்கைகள் மலேசிய நிதி அறிக்கைத் தரங் கம் , அனைத்துலக நிதி
அறிக்கைத் தரங் கள் , மலேசியாவின் 2016 நிறுவனங் கள் சட்டம் நிபந்தனைகள் ஆகியவற் றுக்கு ஏற் ப
உண்மையான. நியாயமான கருத்தை வெளியிடும் வகையில் தயாரிக்கப் படுவது வங் கி இயக்குநர்களின்
ப�ொறுப் பாகும் . ம�ோசடி அல் லது பிழையால் த�ொகுதி மற் றும் வங் கியின் நிதி அறிக்கைகளில் எவ் வித
விவரப் பிழையும் இல் லாமல் தயாரிக்கப் படுவதற் குத் தேவையென இயக்குநர்கள் தீர்மாணிக்கும் உள்
கட்டுப் பாட்டுக்கும் வங் கியின் இயக்குநர்கள் ப�ொறுப் பாவர்.

(d)

குழுமத்தின் அறிக்கைகள் குறித்து கருத்துத் தெரிவிக்க த�ொகுதியின் நிறுவனங் கள் அல் லது
த�ொழில் நடவடிக்கைகளின் நிதி விவரங் கள் குறித்து ப�ோதுமான, ப�ொருத்தமான தணிக்கை
ஆதாரங் கள்
பெற வேண்டும் . த�ொகுதியின்
தணிக்கை முறைக்கும்
மேற் பார்வைக்கும்
செயல் பாட்டுக்கும் நாங் கள் ” ப�ொறுப் பாவ�ோம் . எங் கள் தணிக்கை கருத்துக்கு நாங் கள் மட்டுமே
ப�ொறுப் பாவ�ோம் .

தணிக்கையின் திட்டமிடப் பட்ட அளவு, நேரம் , தணிக்கையின�்போது உள் கட்டுப் பாட்டில் நாங் கள்
அடையாளம்
‘காணும்
ஏதேனும்
குறிப் பிடத்தக்க
குறைபாடுகள்
உள் ளிட்ட
தணிக்கையின்
குறிப் பிடத்தக்க கண்டுபிடிப் புகள் ஆகியவற் றையும் இதர விவகாரங் களையும் நாங் கள் இயக்குநர்களிடம்
தெரியப் படுத்துவ�ோம் .
சுயேட்சை நடைமுறை த�ொடர்பான நெறிமுறை நிபந்தனைகளுக்கு நாங் கள் உட்பட்டதாகவும்
இயக்குநர்களிடம் அறிக்கை சமர்ப்பிப� ்போம் . அத�ோடு எங் கள் சுதந்திரத்தையும் ப�ொருந்துமாயின்
அதைச் சார்ந்த பாதுகாப் புகளையும் பாதிக்கக்கூடும் என நியாயமாகக் கருதப் படும் எல் லா உறவு
முறைகளையும் இதர விவகாரங் களையும் அவர்களிடம் தெரியப் படுத்துவ�ோம் .

வங் கி மற் றும் குழுமத்தின் அறிக்கைகளைத் தயாரிப் பதில் , த�ொகுதி மற் றும் வங் கியால் த�ொடர்ந்து
செயல் படத்தக்க நிறுவனமாகத் த�ொடரக்கூடிய ஆற் றலை மதிப் பிட்டு, ப�ொருத்தமாயின், இது
த�ொடர்பான விவகாரங் களை வெளியிடுவதும் த�ொடர்ந்து செயல் படத்தக்க நிறுவனத்திற் கான
கணக்கியல் அடிப் படையைப் பயன்படுத்துவதும் இயக்குநர்களின் ப�ொறுப் பு. த�ொகுதியை அல் லது
வங் கியைக் கலைக்க அல் லது செயல் பாட்டை நிறுத்த எண்ணினால் அல் லது இவ் வாறு செய் வதைத்
தவிர வேறு சாத்தியமான மாற் று வழி இல் லாத சூழ் நிலைகள் மட்டுமே இதற் கு விதிவிலக்கு.

இயக்குநர்களிடம் தெரியப் படுத்தும் விவகாரங் களிலிருந்து. நடப் பு காலகட்டத்தின் த�ொகுதி மற் றும்
வங் கியின் நிதி அறிக்கைகளின் தணிக்கைக்கு மிகவும் முக்கியமான விவரங் களை நிர்ணயித்து,
முக்கிய தணிக்கை விவகாரங் களை அடையாளம் காண�்போம் . இவ் விவகாரம் குறித்த ப�ொது
வெளிப் பாட்டை விலக்கும் சட்டம் அல் லது விதிமுறை இருந்தால�ொழிய அல் லது அரிய சூழ் நிலைகளில்
ஒரு விவகாரத்தை வெளியிடுவதால் ப�ொது நலனைவிட அதிகப் பாதிப் பு நேரக்கூடும் என்ற நியாயமான
எதிர்பார்ப்பால்
விவகாரத்தை
எங் கள்
அறிக்கையில்
வெளியிடக்கூடாது
என
நாங் கள்
நிர்ணயித்தால�ொழிய எங் கள் தணிக்கையாளர்களின் அறிக்கையில் இவ் விவகாரங் களை நாங் கள்
எடுத்துக் கூறியிருக்கிற�ோம் .

நிதி அறிக்கைகளின் தணிக்கையில் தணிக்கையாளர்களின் ப�ொறுப் புகள்

இதர ஈட்ட ஒழுங் கு விதிமுறைகள் , முறைப் பாடுகள் தேவைகள் மீதான அறிக்கை

வங் கி மற் றும் குழுமத்தின் ம�ொத்த நிதி அறிக்கைகளில் ம�ோசடி அல் லது பிழையால் , விவரப் பிழைகள்
இல் லாதிருக்கிறதா
என்பதற் கு
நியாயமான
உறுதி
பெற் று.
எங் கள்
கருத்தை
உள் ளடக்கும் தணிக்கையாளர்களின் அறிக்கையை வெளியிடுவதே எங் கள் இலக்கு. நியாயமான உறுதி
என்பது உயர் நிலையிலான உறுதியாக இருந்தாலும் மலேசியாவில் அங் கீகரிக்கப் பட்ட தணிக்கைத்
தரங் களுக்கும் அனைத்துலக தணிக்கைத் தரங் களுக்கும் ஏற் ப நடத்தப் படும் தணிக்கை, இருக்கக்கூடிய
விவரப் பிழையை எப� ்போதும் கண்டுபிடித்து விடும் என்பதற் கு உத்தரவாதமில் லை. ம�ோசடியால் அல் லது
பிழையால் விவரப் பிழைகள் ஏற் படலாம் . விவரப் பிழைகள் தனியாக அல் லது ம�ொத்தமாக, இந்த நிதி
அறிக்கைகளின் அடிப் படையில் பயன்பாட்டாளர்கள் எடுக்கும் ப�ொருளியல் தீர்மானங் களைப்
பாதிக்கக்கூடும் என நியாயமான முறையில் எதிர்பார்க்கப் பட்டால் அவை முக்கியமானவையாகக்
கருதப் படும் .

மலேசியாவின் 2016 நிறுவனங் கள் சட்ட விதிமுறைகளுக்கு ஏற் ப நாங் கள் தணிக்கையாளர்களாகச்
செயல் படாத
துணை
நிறுவனங் களின்
விவரங் கள் ,
நிதி
அறிக்கைகளின்
குறிப் பு
13இல்
தெரிவிக்கப் பட்டிருப் பதாக அறிவிக்கிற�ோம் .

மலேசியாவில் அங் கீகரிக்கப் பட்ட தணிக்கைத் தரங் கள் மற் றும் அனைத்துலக தணிக்கைத்
தரங் களின்படி நடத்தப் பட்ட தணிக்கையின் ஒரு பகுதியாக தணிக்கை முழுவதும் நிபுணத்துவ
மதிப் பீட்டைப் பயன்படுத்தி நிபுணத்துவ சந்தேகங் களை நிலைநாட்டின�ோம் . அத�ோடு நாங் கள் :
(a)

(b)

ம�ோசடி அல் லது பிழையால் த�ொகுதி மற் றும் வங் கியின் நிதி அறிக்கைகளில் விவரப் பிழைகள்
நேரக்கூடிய அபாயத்தை அடையாளம் கண்டு மதிப் பிட்டு, இந்த இடங் களுக்குப் ப�ொருத்தமான
தணிக்கை நடைமுறைகளை மேற�்கொண்டு, எங் கள் கருத்துக்கு அடிப் படை வழங் குவதற் குப்
ப�ோதுமான, ப�ொருத்தமான தணிக்கை ஆதாரங் களைப் பெற வேண்டும் பிழையால் நேரும் விவரப்
பிழையை விட ம�ோசடியால் நேரும் விவரப் பிழையை அடையாளம் காணாதிருக்கக்கூடிய அபாயம்
அதிகம் . ஏனெனில் ம�ோசடியால் கூட்டுச் சதி, ஏமாற் று. வேண்டுமென் றே செய் யப் பட்ட விடுபாடுகள்
பிறழ் கூற் று அல் லது உள் கட்டுப் பாடு மீறல் ஆகியவை இருக்கக்கூடும் .
சூழ் நிலைக்குப் ப�ொருத்தமான தணிக்கை நடைமுறைகளை வடிவமைக்க தணிக்கைக்குத்
தேவையான உள் கட்டுப் பாட்டைப் பற் றிய புரிந்துணர்வைப் பெற வேண்டும் . த�ொகுதி மற் றும்
வங் கியின் உள் கட்டுப் பாட்டின் செயல் திறன் பற் றி கருத்து தெரிவிப் பது இதன் ந�ோக்கமல் ல.

(c)

பயன்படுத்தப் பட்ட கணக்கியல் க�ொள் கைகளின் ப�ொருத்தத்தையும் இயக்குநர்கள் செய் த
கணக்கியல் உத�்தோங் கள் மற் றும் அது த�ொடர்பான வெளிப் பாடுகள் செய� ்தோம் . ஆகியவற் றின்
நியாயத்தையும் மதிப் பீடு.

(d)

த�ொடர்ந்து செயல் படக்கூடிய கணக்கியல்் அடிப் படையை இயக்குநர்கள் பயன்படுத்தியது
ப�ொருத்தமானதா என்பது பற் றி தீர்மானிக்க வேண்டும் . அத�ோடு பெறப் பட்ட தணிக்கை ஆதாரத்தின்
அடிப் படையில் , வங் கி மற் றும் குழுமம் த�ொடர்ந்து செயல் படக்கூடிய நிறுவனமாகத் த�ொடரக்கூடிய
ஆற் றல் குறித்து குறிப் பிடத்தக்க ஐயம் ஏற் படுத்தக்கூடிய திகழ் வுகள் அல் லது சூழ் நிலைகள்
த�ொடர்பான விவர நிச்சயமின்மை இருக்கிறதா என்பதைத் தீர்மானிக்க வேண்டும் . விவர
நிச்சயமின்மை இருப் பதாக நாங் கள் தீர்மானித்தால் , வங் கி மற் றும் குழுமத்தின் நிதி அறிக்கைகளில்

இதர விவகாரங் கள்
மலேசியாவின் 2016 நிறுவனங் கள் சட்டம் , பிரிவு 266இன் படி வங் கியின் உறுப் பினர்களுக்காக மட்டுமே
இந்த அறிக்கை வெளியிடப் படுகிறது. வேறு எந்த ந�ோக்கமும் கிடையாது. இந்த அறிக்கையில்
இடம் பெறும் . ப�ொருளடக்கத்திற் காக வேறு எவரிடமும் நாங் கள் ப�ொறுப் பேற் க மாட�்டோம் .
நிதி அறிக்கைகளின் வெளியிடப் படாத அனைத்துக் குறிப் புகளும் தவிர இங் கு வெளியிடப் பட்டிருக்கும்
நிதி அறிக்கைகள் எங் களால் அறிவிக்கப் பட்ட நிதி அறிக்கைகளுடன் அணைத்து அம் சங் களிலும்
ஒத்திருக்கின் றன.
அதன்படி, 30 ஜூன் 2021 நிலவிய குழுமம் மற் றும் வங் கியின் நிதி நிலையையும் அந்தேதியில் முடிவுற் ற
நிதியாண்டில் த�ொகுதி மற் றும் வங் கியின் பலாபலன்கள் , ர�ொக்கப் புழக்கம் ஆகியவற் றையும்
முழுமையாகப் புரிந்து க�ொள் ள 14 செப் டம் பர் 2021 தேதியிடப் பட்ட எங் கள் அறிக்கையைத்
தயாரிப் பதற் குப் பயன்படுத்தப் பட்ட 30 ஜூன் 2021 முடிவுற் ற நிதியாண்டுக்குரிய ஹ�ொங் லிய�ோங் வங் கி
பெர்ஹாட்டின் சட்டப் பூர்வ நிதி அறிக்கைகளைப் படிக்க வேண்டும் .
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க�ோலாலம் பூர்
14 செப் டம் பர் 2021

நிதி அறிக்கைகளின் குறிப் புகள் தணிக்கையான நிதி அறிக்கைகயின் முக்கிய அங் கமாகும் .
வங் கியின் தணிக்கையான நிதி அறிக்கைகளின் முழுத் த�ொகுப் பைப் படிக்காமல் அறிக்கைகளையும்
வங் கியின் நிலவரத்தையும் முழுமையாகப் புரிந்து க�ொள் ள முடியாது. முழுமையான நிதி
அறிக்கைகளும் பண்டறிக்கையும் ஹ�ொங் லிய�ோங் யங் கி பெர்ஹாட்டின் https:///www.hlb.com.my இணைய தளத்தில் கிடைக்கும்

