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மார்ச்	31	முடிவுற்ற	ஆண்டுககுரியது	 	 2022 2021

சாதாரண வருமானம் ¥  4,111,127  ¥  3,902,307   

  வட்டி வருமானம்   1,907,991  1,853,039

    கடன், தள்ளுபடிகள் மீதான வட்டி    1,367,464  1,367,726

    பங்குப் பதததிரங்கள் மீதான லாப ஈவும் வட்டியும்   347,883  283,786

    அழைப்பக் கடன்கள், ககாள்முதலான உண்டியலகள்  மீதான வட்டி  15,563  11,896

    மறுவிறபழன உடன்பாடுகளின்ககீழ் கபறததக்கழவ மீதான வட்டி  6,166  10,056

    பங்குப் பதததிரங்கள் ழகமாறறு பட்டுவாடாக்களின்  

      ககீழ் கபறததக்கழவ மீதான வட்டி   1,068  4,407

    வங்கதிகளிடம் உள்ள ழவப்புகள் மீதான வட்டி   21,334  17,891

    குததழக பாதிவரததழனகள் மீதான வட்டி   6,932  6,540

    ஒதததிழவக்கப்பட்ட கட்டணதததிறகான வட்டி    23,259  24,712

    இதர வட்டி வருமானம்   118,317  126,021

  டிரஸ்டு கட்டணம்    5,940  4,895  

கட்டணமும் தரகும்     1,414,867  1,298,373

  வரததக வருமானம்   101,293  199,647  

இதர நழடமுழற வருமானம்   369,898  365,761

    குததழக சார்நத வருமானம்  33,647  32,155

    மறறழவ    336,250  333,606

  இதர வருமானம்   311,136  180,589

    கசலகவழுததிய ககாரிக்ழக மீட்பு   13,552  12,850

    மறறழவ   297,583  167,739

சாதாரண கசலவினம்   3,070,505  3,191,288

  வட்டி கசலவினம்   380,007  517,822

    ழவப்புகள் மீதான வட்டி   90,110  152,094

    கபரழவப்பு சான்றதிதழ்கள் மீதான வட்டி   21,467  35,876

    அழைப்புக் கடன்கள், ககாள்முதலான உண்டியலகள்  

   மீதான வட்டி   1,412  1,786

    மறு விறபழன உடன்பாடுகளின்ககீழ் கசலுததததக்கழவ மீதான வட்டி  5,872  7,097

    பதததிரங்கள் கடன் பரிவரததழனகளின் ககீழ் கசலுததக்கூடிய வட்டி  357  203

    வரததகச் சான்றதிதழ் மீதான வட்டி    2,359  6,029

    ழகமாறறு பணம் மீதான வட்டி   25,667  37,667

    குறுகதியகால முறதிக்ள மீதான வட்டி   10  63

    முறதிகள் மீதான வட்டி     212,920  204,509

    இதர வட்டி கசலவினம்    19,829  72,492

 கட்டணம் மறறும் தரகு கட்டணங்கள்   215,332  204,352

 வரததக இைப்புகள்     130  -

 இதர நழடமுழற கசலவுகள்     259,015  193,354

    குததழக சார்நத கசலவுகள்   24,989  23,419

    மறறழவ    234,026  169,935

  கபாது மறறும் நதிரவாகச் கசலவுகள்    1,821,125  1,747,144

  இதர கசலவினம்    394,893  528,613

    உதகதசக் கடன் இைப்புக்கான ஒதுக்ககீடு    180,004  233,875

    மறறழவ    214,889   294,737

சாதாரண	்ாபம்	 		 1,040,621  711,018

அசாதாரண லாபம் ¥ 1,707   ¥ 9,440 

  நதிழலச் கசாதது விறபழனயில லாபம்     1,707   9,035 

  இதர அசாதாரண லாபம்    -   0 

  இதர அசாதாரண லாபம்    -   404 

அசாதாரண நட்டம்     112,740   48,222   

  நதிழலச்கசாதது விறபழன நட்டம்     3,820   4,939  

  நதிழலச்கசாதது கசதாரதததில நட்டம்     108,920    42,525  

நதிததியம்ச பரிவரததழனகளிலதிரு்நது ஏறபடக்கூடிய வருங்கால

    நழடமுழற நட்டதததிறகான காப்புநதிததிக்கு ஒதுக்ககீடு    -   757   

வருமான	வரிககு	முநதிய	வருமானம்	 		 	929,588   672,237 

  வருமான வரி – நடப்பு    241,259   225,523   

  வருமான வரி – தள்ளிழவப்பு      (26,724)   (69,177)

வருமான வரி      214,535   156,346  

லாபம்     715,052   515,890 

கட்டுப்பாடறற பாதததியழதக்குரிய லாபம்    8,421   3,077 

மூ்	நிறுவனததின்	உரிமமயாளருககுரிய	்ாபம்	 ¥	 706,631			 ¥	 512,812  

ஒருஙகிமணககபபட்ட	வருமான	அ்றிகமக

ஒருஙகிமணககபபட்ட	நிதிய்றிகமககளுககான	கு்றிபபுகள்

பாஸல	III	அடிபபம்டயில	 					 2022     2021
1. படி 1 மூலதன விகதிதம்  15.46%  16.96%
 ஒருங்கதிழணக்கப்பட்ட மூலதன விகதிதம்   16.56%  18.61%

2. வங்கதி கசயலபாடு முடக்கம், கழலப்பு அலலது இது கபான்ற சூழ்நதிழலகளில ழவப்புதாரரகளுக்கு 
பணம் ததிருப்பித தரப்படுவததில ஜப்பானிலுள்ள ழவப்புதாரரகளுக்குத தரப்படும் 
முன்னுரிழமழயவிட கவளிநாட்டு அலுவலகங்களின் ழவப்புததாரரகளுக்குக் குழறவான 
முன்னுரிழம வைங்ககவண்டுகமன ஜப்பானிலுள்ள எங்களின் தழலழம அலுவலகதததிறகு 
எவவித நதிப்நதழனயும் தறகபாது கதிழடயாது.

3. தணிக்ழக கசயயப்பட்ட இருப்புநதிழலக் குறதிப்பு லாப நட்ட அறதிக்ழககள் ஆகதியவறறதின் 
குறதிப்புகள் நதிரததி அறதிக்ழககளின் முக்கதிய பகுததியாகும். வங்கதியின் அறதிக்ழககள் மறறும் நதிததி 
நதிழலழய முழுழமயாகப் புரி்நது ககாள்ள வங்கதியின் தணிக்ழக கசயயப்பட்ட நதிததி 
அறதிக்ழககழள கமாததமாகப் பரிசகீலதிக்க கவண்டும்.

 எங்கள் குழுமதததின் 2022 ஆண்டு அறதிக்ழக நகலகழள எழுதது மூல ககாரிக்ழகயின் கபரில 
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch, Three Temasek Avenue, #06-01, Centennial Tower, Singapore 
039190 முகவரியில உள்ள கபாது நதிரவாகத துழறயில கபறலாம்.

சுயயச்மச	தணிகமகயாளர்களின்	அ்றிகமக

சுமதிகடாகமா மதிட்சுய ஃழபனான்்தியல குரூப், இன்க்
இயக்குநரகள் சழபக்கு

KPMG AZSA LLC
கடாக்கதிகயா அலுவலகம், ஜப்பான் 

Toshihiro Otsuka
நதியமதிக்கப்பட்ட வுரம்புமதிக்கப் கபாறுப்புப்  
பங்குதாரர பங்குதாரர ஈடுபடுததல பங்குதாரர 
சான்றுப் கபறற கபாது கணக்காளர 

Noriaki Habuto
நதியமதிக்கப்பட்ட வுரம்புமதிக்கப் கபாறுப்புப்  
பங்குதாரர பங்குதாரர ஈடுபடுததல பங்குதாரர 
சான்றுப் கபறற கபாது கணக்காளர 

Kazuhide Niki
நதியமதிக்கப்பட்ட வுரம்புமதிக்கப் கபாறுப்புப்  
பங்குதாரர பங்குதாரர ஈடுபடுததல பங்குதாரர 
சான்றுப் கபறற கபாது கணக்காளர 

கருதது

நதிறுவனங்கள் சட்டதததின் 444-4 வது பிரிவின்படி 2021 ஏப்ரல 1 முதல 2022 மாரச் 31 வழர, சுமதிகடாகடமா 
மதிட்சுய ஃழபனான்சதியல குரூப், இன்க் (”நதிறுவனம்”)  மறறும் மாரச் 31, 2022 வழர மறறும் அதன் 
ஒருங்கதிழண்நத துழண நதிறுவனங்களின் (கூட்டாக “குழு” என்று குறதிப்பிடப்படுகதின்றன),   ஒருங்கதிழண்நத 
இருப்புநதிழல, வருமானதததின் ஒருங்கதிழண்நத அறதிக்ழக, நதிகர கசாததுக்களின் மாறறங்களின் 
ஒருங்கதிழண்நத அறதிக்ழக, குறதிப்பிடததக்க கணக்கதியல ககாள்ழககளின் சுருக்கம் மறறும் பிற விளக்கத 
தகவலகழள உள்ளடக்கதிய ஒருங்கதிழண்நத நதிததிநதிழல அறதிக்ழககழள நாங்கள் தணிக்ழக கசயதுள்களாம். 

எங்கள் கருததுப்படி, கமகல குறதிப்பிடப்பட்ட ஒருங்கதிழண்நத நதிததிநதிழல அறதிக்ழககள், அழனதது கபாருள் 
வி்யங்களிலும், ஒருங்கதிழண்நத நதிததி நதிழல மறறும் குழுவின் கசயலபாடுகளின் முடிவுகள், 
ஒருங்கதிழண்நத நதிததிநதிழல அறதிக்ழககள் தயாரிக்கப்பட்டன, கபாதுவாக கணக்கதியல ககாள்ழககளுக்கு 
ஏறப. ஜப்பானில ஏறறுக்ககாள்ளப்பட்டது.

கருததுககான	அடிபபம்ட

ஜப்பானில கபாதுவாக ஏறறுக்ககாள்ளப்பட்ட தணிக்ழகத தரங்களுக்கு ஏறப எங்கள் தணிக்ழக 
நடதததிகனாம். அ்நத தரங்களின் ககீழ் உள்ள எங்கள் கபாறுப்புகள் எங்கள் அறதிக்ழகயின் ஒருங்கதிழண்நத 
நதிததிநதிழல அறதிக்ழககளின் தணிக்ழகக்கான தணிக்ழகயாளரின் கபாறுப்புகளில கமலும் 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஜப்பானில ஒருங்கதிழண்நத நதிததிநதிழல அறதிக்ழககளின் தணிக்ழகக்கு கபாருததமான 
கநறதிமுழற கதழவகளுக்கு ஏறப நாங்கள் குழுவிலதிரு்நது சுயாதீனமாக இருக்கதிகறாம், கமலும் எங்கள் 
பிற கநறதிமுழற கபாறுப்புகழள நாங்கள் பூரதததி கசயதுள்களாம்

இ்நத கதழவகளுக்கு ஏறப. நாங்கள் கபறற தணிக்ழக சான்றுகள் கபாதுமானழவ மறறும் எங்கள் 
கருததுக்கு ஒரு அடிப்பழடழய வைங்க கபாருததமானழவ என்று நாங்கள் நம்புகதிகறாம்.

நதிரவாகதததின் கபாறுப்புகள் மறறும் ஒருங்கதிழண்நத நதிததி அறதிக்ழககளுக்கான தணிக்ழகக் குழு

ஜப்பானில கபாதுவாக ஏறறுக்ககாள்ளப்பட்ட கணக்கதியல ககாள்ழககளுக்கு ஏறப ஒருங்கதிழண்நத 
நதிததிநதிழல அறதிக்ழககழளத தயாரிப்பதறகும் நதியாயமான முழறயில வைங்குவதறகும் கமலாண்ழம 
கபாறுப்பாகும், கமலும் கபாருள் தவறாக மததிப்பிடுவததிலதிரு்நது விடுபட்ட ஒருங்கதிழண்நத நதிததிநதிழல 

அறதிக்ழககழளத தயாரிப்பதறகு நதிரவாகம் தீரமானிப்பது கபான்ற உள் கட்டுப்பாடு அவசதியம். கமாசடி 
அலலது பிழை காரணமாக.

ஒருங்கதிழண்நத நதிததிநதிழல அறதிக்ழககழளத தயாரிப்பததில, ஜப்பானில கபாதுவாக ஏறறுக்ககாள்ளப்பட்ட 
கணக்கதியல ககாள்ழககளுக்கு இணங்க கவழலப்படுவது கதாடரபான வி்யங்கழள கவளிப்படுததும், 
கபாரு்நதக்கூடிய வழகயில, குழுவின் ததிறழன மததிப்பிடுவதறகு நதிரவாகம் கபாறுப்பாகும்.

குழுவின் நதிததி அறதிக்ழக கசயலமுழறயின் வடிவழமப்பு, கசயலபடுததல மறறும் பராமரிப்பு கதாடரபாக 
இயக்குநரகள் மறறும் காரப்பகரட் நதிரவாக அததிகாரிகள் தங்கள் கடழமகளின் கசயலததிறழன 
கமறபாரழவயிடுவதறகு தணிக்ழகக் குழு கபாறுப்பாகும்.

இதரத	தகவல

வணிக அறதிக்ழக மறறும் அதன் துழண அட்டவழணகள் இதரத தகவலகளில உள்ளன.

இதரத தகவல தயாரிப்பு மறறும் வைங்கலுக்கு நதிரவாகம் கபாறுப்பு. இதரத தகவலுக்கான அறதிக்ழகயிடல 
கசயலமுழற வடிவழமப்பு, கசயலபடுததல மறறும் பராமரிததல கதாடரபாக, இயக்குநரகள் மறறும் 
நதிறுவன நதிரவாக அததிகாரிகளின் கசயலபாடுகழள கமறபாரழவயிடுவதறகு தணிக்ழகக் குழு 
கபாறுப்பாகும்.

ஒருங்கதிழணக்கப்பட்ட நதிததி அறதிக்ழககள் பறறதிய எங்கள் கருதது இதரத தகவலகழள உள்ளடக்காது 
மறறும் எ்நத விதமான உறுததியான முடிழவயும் நாங்கள் கவளிப்படுததவிலழல.

ஒருங்கதிழணக்கப்பட்ட நதிததி அறதிக்ழககளின் எங்கள் தணிக்ழக வி்யதததில, இதரத தகவலகழளப் 
படிப்பதும், அவவாறு கசயயும்கபாது, ஒருங்கதிழணக்கப்பட்ட நதிததி அறதிக்ழககள் அலலது தணிக்ழகயில 
கபறப்பட்ட எங்கள் அறதிவுடன் இதரத தகவலகள் முரணாக உள்ளதா அலலது கபாருள் தவறாகக் 
கூறப்படுவது கபால கதான்றுகதிறதா என்பழதக் கருதததில ககாள்வதும் எங்கள் கபாறுப்பு.

ஒருகவழள, நாங்கள் கசயத பணியின் அடிப்பழடயில, இ்நத இதரத தகவலதில ஒரு தவறான அறதிக்ழக 
இருப்பதாக நாங்கள் முடிவு கசயதால, அ்நத உண்ழமழய நாங்கள் கதரிவிக்க கவண்டும்.

இது கதாடரபாகத கதரிவிக்க எங்களிடம் எதுவுமதிலழல.

ஒருஙகிமணநத	நிதிநிம்	அ்றிகமககளின்	தணிகமகககான	தணிகமகயாளரின்	யபாறுபபுகள்

ஒட்டுகமாதத நதிததிநதிழல அறதிக்ழககள் கமாசடி அலலது பிழை காரணமாக கபாருள் தவறாக 
மததிப்பிடுவததிலதிரு்நது விடுபடுகதின்றனவா என்பது பறறதிய நதியாயமான உததரவாததழதப் கபறுவதும், 
எங்கள் கருதழத உள்ளடக்கதிய ஒரு தணிக்ழகயாளரின் அறதிக்ழகழய கவளியிடுவதும் எங்கள் 
கநாக்கங்கள். தவறான தகவலகள் கமாசடி அலலது பிழையிலதிரு்நது எைக்கூடும், கமலும் அழவ 
தனிததனியாககவா அலலது கமாததமாககவா இரு்நதால, இ்நத ஒருங்கதிழண்நத நதிததிநதிழல அறதிக்ழககளின் 
அடிப்பழடயில எடுக்கப்பட்ட பயனரகளின் கபாருளாதார முடிவுகளில அழவ தாக்கதழத ஏறபடுததும் 
என்று நதியாயமான முழறயில எததிரபாரக்கலாம்.

•  ஜப்பானில கபாதுவாக ஏறறுக்ககாள்ளப்பட்ட தணிக்ழகத தரங்களுக்கு இணங்க எங்கள் தணிக்ழகயின் 
ஒரு பகுததியாக, நாங்கள் கதாைதிலமுழற தீரப்ழபப் பயன்படுததுகதிகறாம் மறறும் தணிக்ழக முழுவதும் 
கதாைதிலமுழற ச்நகதகங்கழள பராமரிக்கதிகறாம். நாங்கள் :

•  கமாசடி அலலது பிழை காரணமாக ஒருங்கதிழண்நத நதிததிநதிழல அறதிக்ழககளின் கபாருள் தவறாக 
மததிப்பிடுவதன் அபாயங்கழளக் கண்டறதி்நது மததிப்பிடுகதிகறாம், அ்நத அபாயங்களுக்கு பததிலளிக்கக்கூடிய 
தணிக்ழக நழடமுழறகழள வடிவழமதது கசயலபடுததுகதிகறாம், கமலும் எங்கள் கருததுக்கு ஒரு 
அடிப்பழடழய வைங்க கபாதுமான மறறும் கபாருததமான தணிக்ழக சான்றுகழளப் கபறுகதிகறாம். 
தணிக்ழக நழடமுழறகளின் கதரவு மறறும் பயன்பாடு தணிக்ழகயாளரின் தீரப்ழபப் கபாறுததது.

•  சூழ்நதிழலகளில கபாருததமான தணிக்ழக நழடமுழறகழள வடிவழமப்பதறகாக தணிக்ழகக்கு 
கதாடரபுழடய உள் கட்டுப்பாடு குறதிதத புரிதழலப் கபறுகதிகறாம், அகத கநரதததில குழுவின் உள் 

இயககுனர்கள்	சமப	(ஏப்ரல 1, 2022-ன் படி)

நதிரவாக சழப அழவத தழலவர
Takeshi Kunibe

தழலவர
Jun Ohta

யக்குநரகள் மறறும் நதிரவாக அததிகாரிகள்

Makoto Takashima Arthur M. Mitchell  Toshikazu Yaku  Jun Uchikawa

Toru Nakashima Shozo Yamazaki  Katsunori Tanizaki  Yoshihiro Hyakutome

Teiko Kudo  Masaharu Kohno  Tetsuro Imaeda  Takeshi Mikami

Atsuhiko Inoue  Yoshinobu Tsutsui  Masamichi Koike

Toshihiro Isshiki  Katsuyoshi Shinbo  Akihiro Fukutome

Yasuyuki Kawasaki  Eriko Sakurai  Muneo Kanamaru

Masayuki Matsumoto  Masahiko Oshima  Takashi Yamashita

முககிய	துமண	நிறுவனஙகள்	(2022 மாரச் 31ம் கதததி வழர)
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Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited
SMBC Bank International plc
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (China) Limited
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SMBC Guarantee Co., Ltd.
SMBC Bank EU AG

	 	 	 	 																	மில்ியன்	கணககில	யயன்
மார்ச்	31	முடிவுற்ற	ஆண்டுககுரியது	 	 2022  2021

லாபம்   ¥   715,052   ¥ 515,890
இதர விரிவான வருமானம்     (153,165)   949,124
  இதர பங்குமுதலகளின் நதிகர ழககூடாத ஆதாயம்  
    (நட்டம்)    (460,361)   718,428 
  இைப்பபீட்டுக் காப்பின் நதிகர தள்ளிழவதத ஆதாயம் (நட்டம்)      (112,631)   (82,494)  
  அ்நநதிய கசலாவணி மாறறுச் சரியாக்கம்     381,076   80,177
  நதிரணயிக்கப்பட்ட அனுகூலத ததிட்டதததின் மறுகணக்ககடுப்பு    (6,865)  217,424 
  இழணநதிறுவனங்களின் இதர நதிறுவன வருமானதததில  
   பகதிரவு     45,617   15,587

யமாதத	விரிவான	வருமானம்		 		 561,887   1,465,014
  மூல நதிறுவனதததின் உரிழமயாளரகளுக்குரிய  
    விரிவான வருமானம்    553,117   1,460,228 
  கட்டுப்பாடறற பாதததியழதகளுக்குரிய விரிவான  
    வருமானம்    8,770   4,785   

ஒருஙகிமணககபபட்ட	விரிவான	வருமான	அ்றிகமக

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.
2022 மாரச் 31ல முடிவுறற ஆண்டுக்குரிய வருடா்நததிர அறதிக்ழக

ஒருஙகிமணககபபட்ட	இருபபுநிம்க	கு்றிபபு

	 	 	 	 																	மில்ியன்	கணககில	யயன்
மார்ச்	31  2022 2021
யசாததுகள்  
கராக்கமும் வங்கதிகளிடமதிர்நது வரகவண்டியழவயும் ¥   74,792,123   ¥   72,568,875  
அழைப்புக் கடன்களும் ககாள்முதலான உண்டியலகளும்  1,965,134   2,553,463   
மறுவிறபழன உடன்பாடுகளின்ககீழ் கபறததக்கழவ  6,035,507   5,565,119   
பங்குப் பதததிரங்கள் ழகமாறறு பட்டுவாடாக்களின் ககீழ் கபறததக்கழவ 5,649,632   5,827,448   
ககாள்முதலான நாணய உரிழமப்பங்குககள்  5,370,377   4,665,244   
வரததக கசாததுகள்  7,351,878   6,609,195   
டிரஸ்டில பணம்  310   309   
பங்குப் பதததிரங்கள்  38,538,724   36,549,043   
தள்ளுபடியான உண்டியலகளும் கடன்களும்  90,834,056   85,132,738   
அ்நநதியச் கசலாவணிகள்   2,812,104   2,173,189   
வரகவண்டிய குததழககளும் முதலீட்டுச் கசாததுகளும்  228,608   236,392  
இதர கசாததுகள்               10,175,873   8,590,785    
கண்கூடான நதிழலச் கசாததுகள்  1,457,254   1,458,991  
    வாடழகக்குள்ள கசாததுகள்              456,108   465,147   
    கட்டடங்கள்                357,930   370,531   
    நதிலம்                   449,380   457,920   
    குததழக நதில கசாததுகள்               24,018   23,589   
    கட்டுமானதததிலுள்ளழவ           26,991   17,394   
    கண்கூடான இதர நதிழலச் கசாததுகள்           142,824    124,408   
கண்கூடறற நதிழலச் கசாததுகள்            898,817   738,759 
    கமன்கபாருள்                460,468   475,360   
    நலகலண்ண மததிப்பு                 320,640   147,508   
    குததழக கசாததுகள்                 584   769   
    கண்கூடறற இதர நதிழலச் கசாததுகள்         117,123   115,120   
நதிகர நதிரணயிக்கப்பட்ட அனுகூலச் கசாதது            623,045   565,534   
தள்ளிழவக்கப்பட்ட வரி கசாததுகள்               66,720   29,840   
ஏறபுகள் மறறும் உததரவாதங்களுக்கான வாடிக்ழகயாளரகளின் கபாறுப்புகள் 11,722,239   9,978,396   
சாதததிய கடன் இைப்புகளுக்கான காப்புநதிததி        (817,784)   (659,017)

யமாதத	யசாததுகள்	 ¥		257,704,625			 ¥	 242,584,308  

யபாறுபபுகளும்ந	நிகர	யசாததுகளும்	 	
யபாறுபபுகள்  
ழவப்புகள் ¥  148,585,460  ¥ 142,026,156  
கபரழவப்புச் சான்றதிதழ்கள்       13,069,796   12,570,617   
அழைப்பு பணமும் விறகப்பட்ட உண்டியலகளும்        1,129,999   1,368,515   
மறுககாள்முதல உடன்பாடுகளின்ககீழ் கசலுததததக்கழவ    19,359,965   15,921,103   
பங்குப் பதததிரங்கள் கடன் பட்டுவாடாக்களின் 
  ககீழ் கசலுததததக்கழவ              1,580,580   2,421,353   
வரததகப் பதததிரங்கள்             1,866,366   1,686,404   
வரததக கபாறுப்புகள்              6,377,968   5,357,649   
ழகமாறறு பணம்             18,877,990   17,679,690 
அ்நநதியச் கசலாவணி              1,216,893   1,113,037   
குறுகதியகால முறதிகள்              442,000   585,000   
முறதிகள்                  9,808,107   9,043,031   
டிரஸ்டு கணக்குக்கு உரியழவ             2,443,873   2,321,223   
இதர கபாறுப்புகள்               8,415,621   7,741,638   
ஊைதியர கபானசுக்கான காப்புநதிததி         89,894   89,522   
நதிரவாக கபானசுக்கான காப்பு நதிததி         4,064   4,408   
நதிகர நதிரணயிக்கப்பட்ட அனுகூலப் கபாறுப்பு          40,864   35,334   
நதிரவாகதிககள் ஓயவு நன்ழமக்கான காப்புநதிததி       1,087   1,081   
ழமயச் கசழவ ததிட்டதததிறகான காப்புநதிததி        25,000   24,655   
ழவப்புகள் பட்டுவாடாக்களுக்கான காப்புநதிததி       5,767   9,982 
ததிருப்பிக்ககாடுக்கப்பட்ட வட்டி இைப்புக்கான நதிததி      135,084   140,758   
சதிறப்புச் சட்டங்களின்ககீைான காப்புநதிததி          3,902   3,902   
தள்ளிழவதத வரி கபாறுப்புகள்             275,570   532,193   
நதில மறுமததிப்பபீட்டிறகான தள்ளிழவக்கப்பட்ட வரி கபாறுப்புகள்    29,193   29,603   
ஏறபுகளும் உததரவாதங்களும்       11,722,239   9,978,396   

யமாதத	யபாறுபபுகள்	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ¥	 245,507,293	 ¥		230,685,262  

நிகர	யசாததுகள்  
மூலதனப் பங்கு   2,341,878   2,341,274   
மூலதன உபரி   693,664   693,205   
தக்கழவததுக் ககாள்ளப்பட்ட வருவாய  6,916,468   6,492,5861   
கருவூலப் பங்கு    (13,402)   (13,698)

யமாததப	பஙகுதாரர்களின்	பஙகுமுதல	 	 9,938,608   9,513,367   

இதர பங்குப்பதததிரங்களின்கபரில நதிகர ழககூடாத லாபம் (நட்டம்)  1,632,080   2,094,605   
இைப்பபீட்டுக் காப்பின் நதிகர ஒதததிழவதத லாபம் (நட்டம்)  (80,061)   14,723 
நதில மறுமததிப்பு மதிழக  36,320   36,251   
அ்நநதியச் கசலாவணி மாறறுச் சரியாக்கம்  450,143  40,390  
நதிரணயிக்கப்பட்ட அனுகூலத ததிட்டங்களின் கூடின மறுகணக்ககீடு  121,123   127,080 

யமாதத	கூடின	மறறும்	விரிவான	வருமானம்	 	 2,159,606   2,313,051   

பங்குக் ககாள்ளுமதல உரிழமகள்            1,475   1,791   
கட்டுபாடறற பாதததியழத             97,641   70,836   
யமாதத	நிகர	யசாததுகள்	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 12,197,331   11,899,046   

யமாதத	யபாறுபபுகளும்	நிகர	யசாததுகளும்	 ¥		257,704,625   ¥	 242,584,308

கட்டுப்பாட்டின் கசயலததிறன் குறதிதது ஒரு கருதழத கவளிப்படுததுவகத தணிக்ழகயின் கநாக்கமலல.

•  பயன்படுததப்பட்ட கணக்கதியல ககாள்ழககளின் சரியான தன்ழம மறறும் கணக்கதியல மததிப்பபீடுகளின் 
நதியாயததன்ழம மறறும் நதிரவாகததால கசயயப்பட்ட கவளிப்பாடுகள் ஆகதியவறழற மததிப்பபீடு 
கசயகதிகறாம்.

•  நதிரவாகதததின் கணக்கதியலதின் அக்கழற அடிப்பழடழயப் பயன்படுததுவதன் சரியான தன்ழம மறறும் 
கபறப்பட்ட தணிக்ழக சான்றுகளின் அடிப்பழடயில, நதிகழ்வுகள் அலலது நதிப்நதழனகளுடன் 
கதாடரபுழடய ஒரு கபாருள் நதிச்சயமறற தன்ழம உள்ளதா, இது குழுவின் கவழலயாகத கதாடரும் 
குழுவின் ததிறனில குறதிப்பிடததக்க ச்நகதகதழத ஏறபடுததக்கூடுமா என்பழத முடிவு கசயகதிகறாம். 
கபாருள் நதிச்சயமறற தன்ழம இருப்பதாக நாங்கள் முடிவு கசயதால, ஒருங்கதிழண்நத நதிததிநதிழல 
அறதிக்ழககளில கதாடரபுழடய கவளிப்பாடுகள் குறதிதது எங்கள் தணிக்ழகயாளரின் அறதிக்ழகயில 
கவனதழத ஈரக்க கவண்டும் அலலது அததழகய கவளிப்பாடுகள் கபாதுமானதாக இலலாவிட்டால, 
எங்கள் கருதழத மாறறதியழமக்க கவண்டும். எங்கள் முடிவுகள் எங்கள் தணிக்ழகயாளரின் 
அறதிக்ழகயின் கதததி வழர கபறப்பட்ட தணிக்ழக ஆதாரங்களின் அடிப்பழடயிலானழவ. 
எவவாறாயினும், எததிரகால நதிகழ்வுகள் அலலது நதிப்நதழனகள் குழு கதாடர்நது கசலவழத 
நதிறுததக்கூடும்..

•  ஒருங்கதிழண்நத நதிததிநதிழல அறதிக்ழககளில வைங்கல மறறும் கவளிப்பாடுகள் ஜப்பானில கபாதுவாக 
ஏறறுக்ககாள்ளப்பட்ட கணக்கதியல தரநதிழலகளுக்கு ஏறப உள்ளதா, ஒருங்கதிழண்நத நதிததிநதிழல 
அறதிக்ழககளின் ஒட்டுகமாதத விளக்கக்காட்சதி, கட்டழமப்பு மறறும் கவளிப்பாடுகள் உட்பட 
உள்ளடக்கம், மறறும் ஒருங்கதிழண்நத நதிததிநதிழல அறதிக்ழககள் நதியாயமான விளக்கக்காட்சதிழய 
அழடயும் வழகயில அடிப்பழட பரிவரததழனகள் மறறும் நதிகழ்வுகழள பிரததிநதிததிததுவப்படுததுகதின்றனவா 
என்பழத மததிப்பபீடு கசயகதிகறாம்..

•  ஒருங்கதிழண்நத நதிததிநதிழல அறதிக்ழககள் குறதிதது ஒரு கருதழத கவளிப்படுதத குழுவிறகுள் உள்ள 
நதிறுவனங்களின் நதிததி தகவலகள் அலலது வணிக நடவடிக்ழககள் குறதிதது கபாதுமான தணிக்ழக 
சான்றுகழளப் கபறுகதிகறாம். குழு தணிக்ழகயின் வைதிகாட்டுதல, கமறபாரழவ மறறும் கசயலததிறனுக்கு 
நாங்கள் கபாறுப்பு. எங்கள் தணிக்ழக கருததுக்கு நாங்கள் மட்டுகம கபாறுப்பு.

எங்கள் தணிக்ழகயின் கபாது நாங்கள் அழடயாளம் காணும் உள் கட்டுப்பாட்டில ஏகதனும் குறதிப்பிடததக்க 
குழறபாடுகள் உட்பட, தணிக்ழகயின் ததிட்டமதிடப்பட்ட கநாக்கம் மறறும் கநரம், குறதிப்பிடததக்க தணிக்ழக 
கண்டுபிடிப்புகள் குறதிதது தணிக்ழகக் குழுவுடன் நாங்கள் கதாடரபு ககாள்கதிகறாம்.

சுத்நததிரம் கதாடரபான கபாருததமான கநறதிமுழறத கதழவகளுக்கு நாங்கள் இணங்கதியுள்களாம் என்ற 
அறதிக்ழகழயயும் தணிக்ழகக் குழுவிறகு நாங்கள் வைங்குகதிகறாம், கமலும் நமது சுத்நததிரதழத 
தாங்குவதாக நதியாயமானதாகக் கருதக்கூடிய அழனதது உறவுகழளயும் பிற வி்யங்கழளயும், கமலும் 
கபாரு்நதக்கூடிய இடங்களில, கதாடரபுழடய பாதுகாப்புகழளயும் நாங்கள் அவரகளுக்குத 
கதாடரபுப்படுததுகதிகறாம்.

ஜபபானின்	சான்்றளிககபபட்ட	யபாது	கணககாளர்கள்	சட்டததால	யவளிபபடுதத	யவண்டிய	ஆர்வம்

ஜப்பானின் சான்றளிக்கப்பட்ட கபாது கணக்காளரகள் சட்டதததின் விததிகளின்படி கவளிப்படுததப்பட 
கவண்டிய குழுவில எங்களுக்கு எ்நத ஆரவமும் இலழல.

KPMG AZSA LLC

கடாக்கதிகயா அலுவலகம், ஜப்பான் 
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