SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.
2021 மார்ச் 31ல் முடிவுற்ற ஆண்டுக்குரிய வருடாந்திர அறிக்கை

                   மில்லியன் கணக்கில் யென்

நிர்வாக சபை அவைத் தலைவர்
Takeshi Kunibe

மார்ச் 31 முடிவுற்ற ஆண்டுக்குரியது
சாதாரண வருமானம்

தலைவர்
Jun Ohta

Atsuhiko Inoue

Arthur M. Mitchell

Manabu Narita
Toru Mikami

Shozo Yamazaki

Gotaro Michihiro

Yoshihiko Shimizu

Masayuki Matsumoto

Masaharu Kohno

Yoshinobu Tsutsui

Eriko Sakurai

Masahiko Oshima

Toshikazu Yaku

Tetsuro Imaeda

Fumiharu Kozuka

Masamichi Koike

Teiko Kudo

Akihiro Fukutome

2020
¥

4,591,873

1,853,039		

2,486,699

1,367,726		

1,693,016

283,786		

346,822

அழைப்பக் கடன்கள், க�ொள்முதலான உண்டியல்கள் மீ தான வட்டி

11,896		

15,890

மறுவிற்பனை உடன்பாடுகளின்கீ ழ் பெறத்தக்கவை மீ தான வட்டி

10,056		

31,449

4,407		

21,247

17,891		

80,924

பங்குப் பத்திரங்கள் கைமாற்று பட்டுவாடாக்களின்		
கீழ் பெறத்தக்கவை மீ தான வட்டி
வங்கிகளிடம் உள்ள வைப்புகள் மீ தான வட்டி

Muneo Kanamaru

Takashi Yamashita

3,902,307

பங்குப் பத்திரங்கள் மீ தான லாப ஈவும் வட்டியும்

Toru Nakashima

Katsunori Tanizaki

Ryuji Nishisaki

¥

கடன், தள்ளுபடிகள் மீ தான வட்டி

Katsuyoshi Shinbo
Shoji Masuda

2021

வட்டி வருமானம்

யக்குநர்கள் மற்றும் நிர்வாக அதிகாரிகள்
Makoto Takashima

ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட இருப்புநிலைக் குறிப்பு

ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட வருமான அறிக்கை

இயக்குனர்கள் சபை (ஏப்ரல் 1, 2021-ன் படி)

குத்தகை பாிவர்த்தனைகள் மீ தான வட்டி
ஒத்திவைக்கப்பட்ட கட்டணத்திற்கான வட்டி

முக்கிய துணை நிறுவனங்கள் (2021 மார்ச் 31ம் தேதி வரை)
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”)
SMBC Trust Bank Ltd.

SMBC Nikko Securities Inc.

Sumitomo Mitsui Card Company, Limited

இதர வட்டி வருமானம்
டிரஸ்டு கட்டணம்

4,701

வர்த்தக வருமானம்

199,647		

262,826

இதர நடைமுறை வருமானம்

365,761		

297,290

இதர வருமானம்
செலவெழுதிய க�ோரிக்கை மீ ட்பு

258,166

180,589		

252,816
12,414
240,401

3,191,288		

3,659,809

517,822		

1,179,770

152,094		

441,477

35,876		

131,849

மீ தான வட்டி 		

1,786		

10,284

மறு விற்பனை உடன்பாடுகளின்கீ ழ் செலுத்தத்தக்கவை மீ தான வட்டி

7,097		

131,320

வட்டி செலவினம்
வைப்புகள் மீ தான வட்டி

SMBC Guarantee Co., Ltd.

39,123

333,606		

167,739		

சாதாரண செலவினம்

SMBC Americas Holdings, Inc.

32,155		

12,850		

மற்றவை	

PT Bank BTPN Tbk

259,705
1,287,538

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (China) Limited

126,021		
1,298,373		

மற்றவை

SMBC Bank International plc

30,335

கட்டணமும் தரகும்

SMBC Finance Service Co., Ltd.

The Japan Research Institute, Limited

7,307

24,712		
4,895		

குத்தகை சார்ந்த வருமானம்		

SMBC Consumer Finance Co., Ltd.

6,540		

பேரவைப்பு சான்றிதழ்கள் மீ தான வட்டி
அழைப்புக் கடன்கள், க�ொள்முதலான உண்டியல்கள்

ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட விரிவான வருமான அறிக்கை
மார்ச் 31 முடிவுற்ற ஆண்டுக்குரியது

                 மில்லியன் கணக்கில் யென்
2021		
2020

லாபம்
¥
இதர விரிவான வருமானம்
இதர பங்குமுதல்களின் நிகர கைகூடாத ஆதாயம்
(நட்டம்)
இழப்பீட்டுக் காப்பின் நிகர தள்ளிவைத்த ஆதாயம் (நட்டம்)
நில மறுமதிப்பீட்டு மிகைத் த�ொகை 		
அந்நிய செலாவணி மாற்றுச் சரியாக்கம்
நிர்ணயிக்கப்பட்ட அனுகூலத் திட்டத்தின் மறுகணக்கெடுப்பு
இணைநிறுவனங்களின் இதர நிறுவன வருமானத்தில்
பகிர்வு
ம�ொத்த விரிவான வருமானம்
மூல நிறுவனத்தின் உரிமையாளர்களுக்குரிய
விரிவான வருமானம்
கட்டுப்பாடற்ற பாத்தியதைகளுக்குரிய விரிவான
வருமானம்

515,890
949,124

¥ 720,962
(347,990)

718,428
(314,792)
(82,494)
166,177
- 		
(39)
80,177
(74,052)
217,424		 (84,420)
15,587

(40,864)

1,465,014

372,971

1,460,228

355,302

4,785

17,669

ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட நிதியறிக்கைகளுக்கான குறிப்புகள்
பாஸல் III அடிப்படையில்
    
1. படி 1 மூலதன விகிதம்		
ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட மூலதன விகிதம் 		

2021 		 2020
16.96%		
16.63%
18.61%		
18.75%

2. வங்கி செயல்பாடு முடக்கம், கலைப்பு அல்லது இது ப�ோன்ற சூழ்நிலைகளில் வைப்புதாரர்களுக்கு
பணம்
திருப்பித்
தரப்படுவதில்
ஜப்பானிலுள்ள
வைப்புதாரர்களுக்குத்
தரப்படும்
முன்னுரிமையைவிட வெளிநாட்டு அலுவலகங்களின் வைப்புத்தாரர்களுக்குக் குறைவான
முன்னுரிமை வழங்கவேண்டுமென ஜப்பானிலுள்ள எங்களின் தலைமை அலுவலகத்திற்கு
எவ்வித நிபந்தனையும் தற்போது கிடையாது.
3. தணிக்கை செய்யப்பட்ட இருப்புநிலைக் குறிப்பு லாப நட்ட அறிக்கைகள் ஆகியவற்றின்
குறிப்புகள் நிரதி அறிக்கைகளின் முக்கிய பகுதியாகும். வங்கியின் அறிக்கைகள் மற்றும் நிதி
நிலையை முழுமையாகப் புரிந்து க�ொள்ள வங்கியின் தணிக்கை செய்யப்பட்ட நிதி
அறிக்கைகளை ம�ொத்தமாகப் பரிசீலிக்க வேண்டும்.
எங்கள் குழுமத்தின் 2021 ஆண்டு அறிக்கை நகல்களை எழுத்து மூல க�ோரிக்கையின் பேரில்
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch, Three Temasek Avenue, #06-01, Centennial Tower, Singapore
039190 முகவரியில் உள்ள ப�ொது நிர்வாகத் துறையில் பெறலாம்.

		

பத்திரங்கள் கடன் பரிவர்த்தனைகளின் கீ ழ் செலுத்தக்கூடிய வட்டி
வர்த்தகச் சான்றிதழ் மீ தான வட்டி
கைமாற்று பணம் மீ தான வட்டி
குறுகியகால முறிக்ள மீ தான வட்டி
முறிகள் மீ தான வட்டி
இதர வட்டி செலவினம்
கட்டணம் மற்றும் தரகு கட்டணங்கள் 		
இதர நடைமுறை செலவுகள்
குத்தகை சார்ந்த செலவுகள்
மற்றவை
ப�ொது மற்றும் நிர்வாகச் செலவுகள்
இதர செலவினம்

203		

1,111

6,029		

31,525

37,667		

57,632

63		

29

204,509		

220,874

72,492		

153,666

204,352		

204,188

193,354		

186,511

23,419		

26,514

169,935		

159,997

1,747,144		

1,739,603

528,613		

349,734

உத்தேசக் கடன் இழப்புக்கான ஒதுக்கீ டு

233,875		

70,571

மற்றவை

294,737		

279,163

சாதாரண லாபம்
அசாதாரண லாபம்

711,018		
932,064
¥

நிலைச் ச�ொத்து விற்பனையில் லாபம்
இதர அசாதாரண லாபம்
அசாதாரண நட்டம்
நிலைச்சொத்து விற்பனை நட்டம்
நிலைச்சொத்து சேதாரத்தில் நட்டம்

9,440

¥

23,896

9,035

1,855

404

22,040

48,222

67,314

4,939

1,910

42,525

65,106

757

297

நிதியம்ச பரிவர்த்தனைகளிலிருந்து ஏற்படக்கூடிய வருங்கால
நடைமுறை நட்டத்திற்கான காப்புநிதிக்கு ஒதுக்கீ டு
வருமான வரிக்கு முந்திய வருமானம்

672,237		 888,646

வருமான வரி – நடப்பு

225,523

வருமான வரி – தள்ளிவைப்பு

(69,177)

(45,842)

வருமான வரி

156,346

167,684

லாபம் 		

515,890

720,962

3,077

17,078

கட்டுப்பாடற்ற பாத்தியதைக்குரிய லாபம்
மூல நிறுவனத்தின் உரிமையாளருக்குரிய லாபம்

¥

512,812  

213,526

¥

703,883

                 மில்லியன் கணக்கில் யென்

2021
2020
மார்ச் 31		
ச�ொத்துகள்		
ர�ொக்கமும் வங்கிகளிடமிரந்து வரவேண்டியவையும்
¥
72,568,875
¥ 61,768,573
அழைப்புக் கடன்களும் க�ொள்முதலான உண்டியல்களும்		
2,553,463
896,739
மறுவிற்பனை உடன்பாடுகளின்கீ ழ் பெறத்தக்கவை		
5,565,119		
8,753,816
பங்குப் பத்திரங்கள் கைமாற்று பட்டுவாடாக்களின் கீ ழ் பெறத்தக்கவை 5,827,448
5,005,103
க�ொள்முதலான நாணய உரிமைப்பங்குககள்		
4,665,244
4,559,429
வர்த்தக ச�ொத்துகள்		
6,609,195
7,361,253
டிரஸ்டில் பணம்		
309
353
பங்குப் பத்திரங்கள்		
36,549,043
27,128,751
தள்ளுபடியான உண்டியல்களும் கடன்களும்		
85,132,738
82,517,609
அந்நியச் செலாவணிகள் 		
2,173,189
2,063,284
வரவேண்டிய குத்தகைகளும் முதலீட்டுச் ச�ொத்துகளும்		
236,392
219,733
இதர ச�ொத்துகள்             		
8,590,785
8,298,393
கண்கூடான நிலைச் ச�ொத்துகள்		
1,458,991
1,450,323
வாடகைக்குள்ள ச�ொத்துகள்            		
465,147
506,755
கட்டடங்கள்              		
370,531
341,505
நிலம்                 		
457,920
423,346
குத்தகை நில ச�ொத்துகள்             		
23,589
28,933
கட்டுமானத்திலுள்ளவை         		
17,394
46,138
கண்கூடான இதர நிலைச் ச�ொத்துகள்        		
124,408
103,645
கண்கூடற்ற நிலைச் ச�ொத்துகள்          		
738,759
753,579
மென்பொருள்              		
475,360		
440,407
நல்லெண்ண மதிப்பு               		
147,508
194,289
குத்தகை ச�ொத்துகள்               		
769
986
கண்கூடற்ற இதர நிலைச் ச�ொத்துகள்       		
115,120
117,896
நிகர நிர்ணயிக்கப்பட்ட அனுகூலச் ச�ொத்து          		
565,534
230,573
தள்ளிவைக்கப்பட்ட வரி ச�ொத்துகள்            	
29,840
26,314
ஏற்புகள் மற்றும் உத்தரவாதங்களுக்கான வாடிக்கையாளர்களின் ப�ொறுப்புகள் 9,978,396
9,308,882
சாத்திய கடன் இழப்புகளுக்கான காப்புநிதி      		
(659,017)
(479,197)
ம�ொத்த ச�ொத்துகள்

¥

ப�ொறுப்புகளும்ந நிகர ச�ொத்துகளும்
ப�ொறுப்புகள்		
வைப்புகள்
¥
பேரவைப்புச் சான்றிதழ்கள்     		
அழைப்பு பணமும் விற்கப்பட்ட உண்டியல்களும்      		
மறுக�ொள்முதல் உடன்பாடுகளின்கீ ழ் செலுத்தத்தக்கவை  		
பங்குப் பத்திரங்கள் கடன் பட்டுவாடாக்களின்
கீ ழ் செலுத்தத்தக்கவை            		
வர்த்தகப் பத்திரங்கள்           		
வர்த்தக ப�ொறுப்புகள்            		
கைமாற்று பணம்           		
அந்நியச் செலாவணி            		
குறுகியகால முறிகள்            		
முறிகள்                		
டிரஸ்டு கணக்குக்கு உரியவை           		
இதர ப�ொறுப்புகள்             		
ஊழியர் ப�ோனசுக்கான காப்புநிதி       		
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நிர்வாகிககள் ஓய்வு நன்மைக்கான காப்புநிதி     		
மையச் சேவை திட்டத்திற்கான காப்புநிதி      		
வைப்புகள் பட்டுவாடாக்களுக்கான காப்புநிதி     		
திருப்பிக்கொடுக்கப்பட்ட வட்டி இழப்புக்கான நிதி    		
சிறப்புச் சட்டங்களின்கீ ழான காப்புநிதி        		
தள்ளிவைத்த வரி ப�ொறுப்புகள்           		
நில மறுமதிப்பீட்டிற்கான தள்ளிவைக்கப்பட்ட வரி ப�ொறுப்புகள் 		
ஏற்புகளும் உத்தரவாதங்களும்     		
ம�ொத்த ப�ொறுப்புகள்            

242,584,308  

¥ 219,863,518

142,026,156
12,570,617
1,368,515
15,921,103

¥ 127,042,217
10,180,435
3,740,539
13,237,913

2,421,353
1,686,404
5,357,649
17,679,690
1,113,037
585,000
9,043,031
2,321,223
7,741,638
89,522
4,408
35,334
1,081
24,655
9,982
140,758
3,902
532,193
29,603
9,978,396

2,385,607
1,409,249
6,084,528
15,210,894
1,461,308
379,000
9,235,639
1,811,355
7,011,967
73,868
3,362
35,777
1,270
26,576
4,687
142,890
3,145
257,384
30,111
9,308,882

230,685,262

209,078,615

நிகர ச�ொத்துகள்		
மூலதனப் பங்கு 		
2,341,274		
மூலதன உபரி		
693,205
தக்கவைத்துக் க�ொள்ளப்பட்ட வருவாய்		
6,492,586		
கருவூலப் பங்கு	 	
(13,698)

2,339,964
692,003
6,336,311
(13,983)

ம�ொத்தப் பங்குதாரர்களின் பங்குமுதல்

9,513,367

9,354,296

இதர பங்குப்பத்திரங்களின்பேரில் நிகர கைகூடாத லாபம் (நட்டம்)		
இழப்பீட்டுக் காப்பின் நிகர ஒத்திவைத்த லாபம் (நட்டம்)		
நில மறுமதிப்பு மிகை		
அந்நியச் செலாவணி மாற்றுச் சரியாக்கம்		
நிர்ணயிக்கப்பட்ட அனுகூலத் திட்டங்களின் கூடின மறுகணக்கீ டு		

2,094,605		
14,723
36,251
40,390		
127,080

1,371,407
82,257
36,878
(32,839)
(92,030)

ம�ொத்த கூடின மற்றும் விரிவான வருமானம்

2,313,051

1,365,673

பங்குக் க�ொள்ளுமதல் உரிமைகள்          		
கட்டுபாடற்ற பாத்தியதை           		
ம�ொத்த நிகர ச�ொத்துகள்           
ம�ொத்த ப�ொறுப்புகளும் நிகர ச�ொத்துகளும்

¥

1,791
70,836		
11,899,046
242,584,308

2,064
62,869
10,784,903

¥ 219,863,518

சுயேச்சை தணிக்கையாளர்களின் அறிக்கை
சுமிட�ோம�ோ மிட்சுய் ஃபைனான்ஷியல் குரூப், இன்க்
இயக்குநர்கள் சபைக்கு
KPMG AZSA LLC
ட�ோக்கிய�ோ அலுவலகம், ஜப்பான்
Toshihiro Otsuka (Seal)
நியமிக்கப்பட்ட வுரம்புமிக்கப் ப�ொறுப்புப்
பங்குதாரர் பங்குதாரர் ஈடுபடுத்தல் பங்குதாரர்
சான்றுப் பெற்ற ப�ொது கணக்காளர்
Noriaki Habuto (Seal)
நியமிக்கப்பட்ட வுரம்புமிக்கப் ப�ொறுப்புப்
பங்குதாரர் பங்குதாரர் ஈடுபடுத்தல் பங்குதாரர்
சான்றுப் பெற்ற ப�ொது கணக்காளர்
Kazuhide Niki (Seal)
நியமிக்கப்பட்ட வுரம்புமிக்கப் ப�ொறுப்புப்
பங்குதாரர் பங்குதாரர் ஈடுபடுத்தல் பங்குதாரர்
சான்றுப் பெற்ற ப�ொது கணக்காளர்
கருத்து
நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் 444-4 வது பிரிவின்படி 2020 ஏப்ரல் 1 முதல் 2021 மார்ச் 31 வரை, சுமிட�ோடேமா
மிட்சுய் ஃபைனான்சியல் குரூப், இன்க் (”நிறுவனம்”)
மற்றும் மார்ச் 31, 2021 வரை மற்றும் அதன்
ஒருங்கிணைந்த துணை நிறுவனங்களின் (கூட்டாக “குழு” என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன), ஒருங்கிணைந்த
இருப்புநிலை, வருமானத்தின் ஒருங்கிணைந்த அறிக்கை, நிகர ச�ொத்துக்களின் மாற்றங்களின்
ஒருங்கிணைந்த அறிக்கை, குறிப்பிடத்தக்க கணக்கியல் க�ொள்கைகளின் சுருக்கம் மற்றும் பிற விளக்கத்
தகவல்களை உள்ளடக்கிய ஒருங்கிணைந்த நிதிநிலை அறிக்கைகளை நாங்கள் தணிக்கை செய்துள்ளோம்.
எங்கள் கருத்துப்படி, மேலே குறிப்பிடப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த நிதிநிலை அறிக்கைகள், அனைத்து ப�ொருள்
விஷயங்களிலும், ஒருங்கிணைந்த நிதி நிலை மற்றும் குழுவின் செயல்பாடுகளின் முடிவுகள்,
ஒருங்கிணைந்த நிதிநிலை அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்பட்டன, ப�ொதுவாக கணக்கியல் க�ொள்கைகளுக்கு
ஏற்ப. ஜப்பானில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.
கருத்துக்கான அடிப்படை
ஜப்பானில் ப�ொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தணிக்கைத் தரங்களுக்கு ஏற்ப எங்கள் தணிக்கை
நடத்தின�ோம். அந்த தரங்களின் கீ ழ் உள்ள எங்கள் ப�ொறுப்புகள் எங்கள் அறிக்கையின் ஒருங்கிணைந்த
நிதிநிலை
அறிக்கைகளின்
தணிக்கைக்கான
தணிக்கையாளரின்
ப�ொறுப்புகளில்
மேலும்
விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஜப்பானில் ஒருங்கிணைந்த நிதிநிலை அறிக்கைகளின் தணிக்கைக்கு ப�ொருத்தமான
நெறிமுறை தேவைகளுக்கு ஏற்ப நாங்கள் குழுவிலிருந்து சுயாதீனமாக இருக்கிற�ோம், மேலும் எங்கள்
பிற நெறிமுறை ப�ொறுப்புகளை நாங்கள் பூர்த்தி செய்துள்ளோம்
இந்த தேவைகளுக்கு ஏற்ப. நாங்கள் பெற்ற தணிக்கை சான்றுகள் ப�ோதுமானவை மற்றும் எங்கள்
கருத்துக்கு ஒரு அடிப்படையை வழங்க ப�ொருத்தமானவை என்று நாங்கள் நம்புகிற�ோம்.

நிர்வாகத்தின் ப�ொறுப்புகள் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த நிதி அறிக்கைகளுக்கான தணிக்கைக் குழு
ஜப்பானில் ப�ொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கியல் க�ொள்கைகளுக்கு ஏற்ப ஒருங்கிணைந்த
நிதிநிலை அறிக்கைகளைத் தயாரிப்பதற்கும் நியாயமான முறையில் வழங்குவதற்கும் மேலாண்மை
ப�ொறுப்பாகும், மேலும் ப�ொருள் தவறாக மதிப்பிடுவதிலிருந்து விடுபட்ட ஒருங்கிணைந்த நிதிநிலை
அறிக்கைகளைத் தயாரிப்பதற்கு நிர்வாகம் தீர்மானிப்பது ப�ோன்ற உள் கட்டுப்பாடு அவசியம். ம�ோசடி
அல்லது பிழை காரணமாக.
ஒருங்கிணைந்த நிதிநிலை அறிக்கைகளைத் தயாரிப்பதில், ஜப்பானில் ப�ொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட
கணக்கியல் க�ொள்கைகளுக்கு இணங்க கவலைப்படுவது த�ொடர்பான விஷயங்களை வெளிப்படுத்தும்,
ப�ொருந்தக்கூடிய வகையில், குழுவின் திறனை மதிப்பிடுவதற்கு நிர்வாகம் ப�ொறுப்பாகும்.
குழுவின் நிதி அறிக்கை செயல்முறையின் வடிவமைப்பு, செயல்படுத்தல் மற்றும் பராமரிப்பு த�ொடர்பாக
இயக்குநர்கள் மற்றும் கார்ப்பரேட் நிர்வாக அதிகாரிகள் தங்கள் கடமைகளின் செயல்திறனை
மேற்பார்வையிடுவதற்கு தணிக்கைக் குழு ப�ொறுப்பாகும்.
ஒருங்கிணைந்த நிதிநிலை அறிக்கைகளின் தணிக்கைக்கான தணிக்கையாளரின் ப�ொறுப்புகள்
ஒட்டும�ொத்த நிதிநிலை அறிக்கைகள் ம�ோசடி அல்லது பிழை காரணமாக ப�ொருள் தவறாக
மதிப்பிடுவதிலிருந்து விடுபடுகின்றனவா என்பது பற்றிய நியாயமான உத்தரவாதத்தைப் பெறுவதும்,
எங்கள் கருத்தை உள்ளடக்கிய ஒரு தணிக்கையாளரின் அறிக்கையை வெளியிடுவதும் எங்கள்
ந�ோக்கங்கள். தவறான தகவல்கள் ம�ோசடி அல்லது பிழையிலிருந்து எழக்கூடும், மேலும் அவை
தனித்தனியாகவ�ோ அல்லது ம�ொத்தமாகவ�ோ இருந்தால், இந்த ஒருங்கிணைந்த நிதிநிலை அறிக்கைகளின்
அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட பயனர்களின் ப�ொருளாதார முடிவுகளில் அவை தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்
என்று நியாயமான முறையில் எதிர்பார்க்கலாம்.
•	
ஜப்பானில் ப�ொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தணிக்கைத் தரங்களுக்கு இணங்க எங்கள் தணிக்கையின்
ஒரு பகுதியாக, நாங்கள் த�ொழில்முறை தீர்ப்பைப் பயன்படுத்துகிற�ோம் மற்றும் தணிக்கை முழுவதும்
த�ொழில்முறை சந்தேகங்களை பராமரிக்கிற�ோம். நாங்கள் :
•	ம�ோசடி அல்லது பிழை காரணமாக ஒருங்கிணைந்த நிதிநிலை அறிக்கைகளின் ப�ொருள் தவறாக
மதிப்பிடுவதன் அபாயங்களைக் கண்டறிந்து மதிப்பிடுகிற�ோம், அந்த அபாயங்களுக்கு பதிலளிக்கக்கூடிய
தணிக்கை நடைமுறைகளை வடிவமைத்து செயல்படுத்துகிற�ோம், மேலும் எங்கள் கருத்துக்கு ஒரு
அடிப்படையை வழங்க ப�ோதுமான மற்றும் ப�ொருத்தமான தணிக்கை சான்றுகளைப் பெறுகிற�ோம்.
தணிக்கை நடைமுறைகளின் தேர்வு மற்றும் பயன்பாடு தணிக்கையாளரின் தீர்ப்பைப் ப�ொறுத்தது.
•	
சூழ்நிலைகளில் ப�ொருத்தமான தணிக்கை நடைமுறைகளை வடிவமைப்பதற்காக தணிக்கைக்கு
த�ொடர்புடைய உள் கட்டுப்பாடு குறித்த புரிதலைப் பெறுகிற�ோம், அதே நேரத்தில் குழுவின் உள்
கட்டுப்பாட்டின் செயல்திறன் குறித்து ஒரு கருத்தை வெளிப்படுத்துவதே தணிக்கையின் ந�ோக்கமல்ல.
•	
பயன்படுத்தப்பட்ட கணக்கியல் க�ொள்கைகளின் சரியான தன்மை மற்றும் கணக்கியல் மதிப்பீடுகளின்
நியாயத்தன்மை மற்றும் நிர்வாகத்தால் செய்யப்பட்ட வெளிப்பாடுகள் ஆகியவற்றை மதிப்பீடு
செய்கிற�ோம்.
•	
நிர்வாகத்தின் கணக்கியலின் அக்கறை அடிப்படையைப் பயன்படுத்துவதன் சரியான தன்மை மற்றும்
பெறப்பட்ட தணிக்கை சான்றுகளின் அடிப்படையில், நிகழ்வுகள் அல்லது நிபந்தனைகளுடன்

த�ொடர்புடைய ஒரு ப�ொருள் நிச்சயமற்ற தன்மை உள்ளதா, இது குழுவின் கவலையாகத் த�ொடரும்
குழுவின் திறனில் குறிப்பிடத்தக்க சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தக்கூடுமா என்பதை முடிவு செய்கிற�ோம்.
ப�ொருள் நிச்சயமற்ற தன்மை இருப்பதாக நாங்கள் முடிவு செய்தால், ஒருங்கிணைந்த நிதிநிலை
அறிக்கைகளில் த�ொடர்புடைய வெளிப்பாடுகள் குறித்து எங்கள் தணிக்கையாளரின் அறிக்கையில்
கவனத்தை ஈர்க்க வேண்டும் அல்லது அத்தகைய வெளிப்பாடுகள் ப�ோதுமானதாக இல்லாவிட்டால்,
எங்கள் கருத்தை மாற்றியமைக்க வேண்டும். எங்கள் முடிவுகள் எங்கள் தணிக்கையாளரின்
அறிக்கையின்
தேதி
வரை
பெறப்பட்ட
தணிக்கை
ஆதாரங்களின்
அடிப்படையிலானவை.
எவ்வாறாயினும், எதிர்கால நிகழ்வுகள் அல்லது நிபந்தனைகள் குழு த�ொடர்ந்து செல்வதை
நிறுத்தக்கூடும்..
•	
ஒருங்கிணைந்த நிதிநிலை அறிக்கைகளில் வழங்கல் மற்றும் வெளிப்பாடுகள் ஜப்பானில் ப�ொதுவாக
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கியல் தரநிலைகளுக்கு ஏற்ப உள்ளதா, ஒருங்கிணைந்த நிதிநிலை
அறிக்கைகளின் ஒட்டும�ொத்த விளக்கக்காட்சி, கட்டமைப்பு மற்றும் வெளிப்பாடுகள் உட்பட
உள்ளடக்கம், மற்றும் ஒருங்கிணைந்த நிதிநிலை அறிக்கைகள் நியாயமான விளக்கக்காட்சியை
அடையும் வகையில் அடிப்படை பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் நிகழ்வுகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றனவா
என்பதை மதிப்பீடு செய்கிற�ோம்..
•	
ஒருங்கிணைந்த நிதிநிலை அறிக்கைகள் குறித்து ஒரு கருத்தை வெளிப்படுத்த குழுவிற்குள் உள்ள
நிறுவனங்களின் நிதி தகவல்கள் அல்லது வணிக நடவடிக்கைகள் குறித்து ப�ோதுமான தணிக்கை
சான்றுகளைப் பெறுகிற�ோம். குழு தணிக்கையின் வழிகாட்டுதல், மேற்பார்வை மற்றும் செயல்திறனுக்கு
நாங்கள் ப�ொறுப்பு. எங்கள் தணிக்கை கருத்துக்கு நாங்கள் மட்டுமே ப�ொறுப்பு.
எங்கள் தணிக்கையின் ப�ோது நாங்கள் அடையாளம் காணும் உள் கட்டுப்பாட்டில் ஏதேனும் குறிப்பிடத்தக்க
குறைபாடுகள் உட்பட, தணிக்கையின் திட்டமிடப்பட்ட ந�ோக்கம் மற்றும் நேரம், குறிப்பிடத்தக்க தணிக்கை
கண்டுபிடிப்புகள் குறித்து தணிக்கைக் குழுவுடன் நாங்கள் த�ொடர்பு க�ொள்கிற�ோம்.
சுதந்திரம் த�ொடர்பான ப�ொருத்தமான நெறிமுறைத் தேவைகளுக்கு நாங்கள் இணங்கியுள்ளோம் என்ற
அறிக்கையையும் தணிக்கைக் குழுவிற்கு நாங்கள் வழங்குகிற�ோம், மேலும் நமது சுதந்திரத்தை
தாங்குவதாக நியாயமானதாகக் கருதக்கூடிய அனைத்து உறவுகளையும் பிற விஷயங்களையும், மேலும்
ப�ொருந்தக்கூடிய
இடங்களில்,
த�ொடர்புடைய
பாதுகாப்புகளையும்
நாங்கள்
அவர்களுக்குத்
த�ொடர்புப்படுத்துகிற�ோம்.
ஜப்பானின் சான்றளிக்கப்பட்ட ப�ொது கணக்காளர்கள் சட்டத்தால் வெளிப்படுத்த வேண்டிய ஆர்வம்
ஜப்பானின் சான்றளிக்கப்பட்ட ப�ொது கணக்காளர்கள் சட்டத்தின்
வேண்டிய குழுவில் எங்களுக்கு எந்த ஆர்வமும் இல்லை.
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விதிகளின்படி

வெளிப்படுத்தப்பட

