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கருத்து
Mizuho Financial Group, Inc. மற்றும் அதன் ஒருங்்ககிணைந்த துணை நகிறுவனங்்களின் (குழுமம்) ஒருங்்ககிணைந்த நகிதகிநகிணை அறிக்ண்க்கணள 
நாங்்கள் தைிக்ண்க செய்துள்்ளாம், அதகில் மார்ச் 31, 2022 நகிைவரப்்படி உள்ள ஒருங்்ககிணைந்த இருப்புநகிணை அறிக்ண்கயும் வருமானம், விரிவான 
வருமானம், நகி்கரச் சொத்து்களில் மாற்றங்்கள் ஆ்ககியவற்றின் ஒருங்்ககிணைந்த அறிக்ண்க்களும் அந்நகிதகி ஆண்டிற்்கான ்பைப்புழக்்கங்்கள் மற்றும் 
ஒருங்்ககிணைந்த நகிதகிநகிணை அறிக்ண்க்களுக்்கான குறிப்பு்களும் உள்ளடங்கும்.

எங்்களின் ்கருத்துப்்படி, இதனுடன் இணைந்த ஒருங்்ககிணைந்த நகிதகிநகிணை அறிக்ண்க்கள், அணனத்து முக்்ககிய அம்ெங்்களிலும், மார்ச் 31, 2022 
நகிைவரப்்படி குழுமத்தகின் ஒருங்்ககிணைந்த நகிதகி நகிணை மற்றும் அதன் ஒருங்்ககிணைந்த நகிதகிச் செயல்தகிறன் ஆ்ககியவற்ணற நகியாயமா்க வழங்கு்ககிறது. 
அப்்்பாது முடிவணடந்த ஆண்டிற்்கான குழுமத்தகின் ்பைப்புழக்்கங்்கள் ஜப்்பானில் ச்பாதுவா்க ஏற்றுக்ச்காள்ளப்்பட்ட ்கைக்்ககியல் ச்காள்ண்க்களின்்படி 
நகியாயமானணவ.

கருத்துக்ககான அடிப்்படை
ஜப்்பானில் ச்பாதுவா்க ஏற்றுக்ச்காள்ளப்்பட்ட தைிக்ண்கத் தரநகிணை்களின்்படி நாங்்கள் எங்்கள் தைிக்ண்கணய நடத்தகி்னாம். அந்தத் தரங்்களின்்படி 
அணமந்த எங்்களின் ச்பாறுப்பு்கள், எங்்கள் அறிக்ண்கயின் ஒருங்்ககிணைந்த நகிதகிநகிணை அறிக்ண்க்களின் தைிக்ண்கக்்கான தைிக்ண்கயாளரின் 
ச்பாறுப்பு்கள் ்பகுதகியில் ்மலும் விவரிக்்கப்்பட்டுள்ளன. ஜப்்பானில் ஒருங்்ககிணைந்த நகிதகிநகிணை அறிக்ண்க்கணளத் தைிக்ண்க செய்வதற்குத் 
சதாடர்புணடய சநறிமுணறத் ்தணவ்களுக்கு இைங்்க நாங்்கள் குழுமத்தகிலிருந்து ொர்்பற்ற தனி நகிறுவனமா்க இருக்்ககி்றாம், ்மலும் இந்தத் 
்தணவ்களுக்கு இைங்்க எங்்கள் ்பிற சநறிமுணறப் ச்பாறுப்பு்கணளயும் நாங்்கள் நகிணற்வற்றியுள்்ளாம். நாங்்கள் ச்பற்ற தைிக்ண்கச் ொன்று்கள் 
எங்்கள் ்கருத்துக்கு அடிப்்பணடணய வழங்்க ்்பாதுமானதா்கவும் ச்பாருத்தமானதா்கவும் இருக்கும் என்று நாங்்கள் நம்பு்ககி்றாம்.

மற்்றத் தகவல்
மற்றத் த்கவல் என்்பது தைிக்ண்க செய்யப்்பட்ட ஒருங்்ககிணைந்த நகிதகிநகிணை அறிக்ண்க்கணளக் ச்காண்ட வருடாந்தகிர அறிக்ண்கயில் ்ெர்க்்கப்்பட்டுள்ள 
த்கவணை உள்ளடக்்ககியது. ஆனால் ஒருங்்ககிணைந்த நகிதகிநகிணை அறிக்ண்க்கள் மற்றும் எங்்கள் தைிக்ண்கயாளரின் அறிக்ண்க ஆ்ககியணவ அதகில் 
அடங்்காது. மற்றத் த்கவல்்கணளத் தயாரித்து சவளியிடுவதற்கு நகிர்வா்க்ம ச்பாறுப்பு. குழுமத்தகின் மற்றத் த்கவல்்கணள அறிக்ண்கயளிக்கும் 
செயல்முணறணய ்மற்்பார்ணவயிடுவது தைிக்ண்கக் குழுவின் ச்பாறுப்்பாகும்.

ஒருங்்ககிணைக்்கப்்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிக்ண்க்கள் ்பற்றிய எங்்கள் ்கருத்து மற்றத் த்கவல்்கணள உள்ளடக்்காது மற்றும் அது சதாடர்்பில் எந்த விதமான 
உறுதகியான முடிணவயும் நாங்்கள் சவளிப்்படுத்தவில்ணை.

ஒருங்்ககிணைந்த நகிதகிநகிணை அறிக்ண்க்களின் எங்்கள் தைிக்ண்க சதாடர்்பா்க, மற்றத் த்கவல்்கணளப் ்படித்து, அவ்வாறு ்படிக்கும்்்பாது, மற்றத் 
த்கவல்்கள் ஒருங்்ககிணைந்த நகிதகிநகிணை அறிக்ண்க்களுக்குப் புறம்்பானதா்க அல்ைது தைிக்ண்கயில் ச்பறப்்பட்ட எமது அறிவுக்குப் புறம்்பானதா்க 
அல்ைது ச்பாருட்்படுத்து்ககிற வண்கயில் ்வறுவிதமா்கத் ்தான்று்ககிறதா என்்பணதக் ்கருத்தகில் ச்காள்வது எங்்கள் ச்பாறுப்பு.

நாங்்கள் செய்த ்பைியின் அடிப்்பணடயில், இந்த மற்றத் த்கவலில் தவறான அறிக்ண்கயிடல் இருப்்பதா்க நாங்்கள் முடிவு செய்தால், அந்த உண்ணமணய 
நாங்்கள் சதரிவிக்்க ்வண்டும்.

இது சதாடர்்பா்க நாங்்கள் சதரிவிக்்க எதுவுமில்ணை. 

ஒருங்கைகி்கணந்த நகிதகி அ்றிக்்ககைகைள் தொதாடர்்பாகை நகிர்்வாகைம் மற்றும் தணிக்்ககைக் குழு்வின் தொ்பாறுப்புகைள் 
ஜப்்பானில் ச்பாதுவா்க ஏற்றுக்ச்காள்ளப்்பட்ட ்கைக்்ககியல் ச்காள்ண்க்களுக்கு இைங்்க இந்த ஒருங்்ககிணைந்த நகிதகிநகிணை அறிக்ண்க்கணளத் 
தயாரித்து நகியாயமான முணறயில் வழங்குவதற்கு நகிர்வா்கம் ச்பாறுப்்பாகும், ்மலும் நகிர்வா்கம் தீர்மானிக்கும் அத்தண்கய உள்-்கட்டுப்்பாடு, ்மாெடி 
அல்ைது ்பிணழ ்காரைமா்கப் ச்பாருட்்படுத்தும் அளவிைான தவறு்களற்ற ஒருங்்ககிணைந்த நகிதகிநகிணை அறிக்ண்க்கணளத் தயாரிப்்பணதச் 
செயல்்படுத்துவது அவெியம்.

சதாடர்ந்து இயங்கும் தன்ணம சதாடர்புணடய விஷயங்்களில் ஜப்்பானில் ச்பாதுவா்க ஏற்றுக்ச்காள்ளப்்பட்ட ்கைக்்ககியல் ச்காள்ண்க்களின் ் தணவப்்படி 
ஒருங்்ககிணைக்்கப்்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிக்ண்க்கணளத் தயாரிப்்பதகில், குழுமத்தகின் சதாடர்ந்து இயங்கும் தகிறணன மதகிப்்பிடுவதும், அணத 
சவளிப்்படுத்துவதும் நகிர்வா்கத்தகின் ச்பாறுப்்பாகும்.

குழுமத்தகின் நகிதகி அறிக்ண்கயிடல் செயல்முணறணய ்மற்்பார்ணவயிடுவது தைிக்ண்கக்குழுவின் ச்பாறுப்்பாகும்.

ஒருங்கைகி்கணந்த நகிதகி அ்றிக்்ககைகைளின் தணிக்்ககைக்கைான தணிக்்ககையாளரின் தொ்பாறுப்புகைள்
ஒருங்்ககிணைக்்கப்்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிக்ண்க்கள், ்மாெடி அல்ைது ்பிணழ ்காரைமா்கத் தவறான அறிக்ண்கயிடல் இன்றி உள்ளதா என்்பணதப் ்பற்றிய 
நகியாயமான உத்தரவாதத்ணதப் ச்பறுவதும், எங்்கள் ்கருத்ணத உள்ளடக்்ககிய தைிக்ண்கயாளரின் அறிக்ண்கணய சவளியிடுவதும் எங்்கள் 
்நாக்்கங்்களாகும். தவறான அறிக்ண்க்கள் ்மாெடி அல்ைது ்பிணழ ்காரைமா்க எழைாம் ்மலும் அணவ தனித்தனியா்க்வா அல்ைது சமாத்தமா்க்வா, 
இந்த ஒருங்்ககிணைந்த நகிதகிநகிணை அறிக்ண்க்களின் அடிப்்பணடயில் எடுக்்கப்்பட்ட ்பயனர்்களின் ச்பாருளாதார முடிவு்கணள ஒரு மிதமான அளவுக்குப் 
்பாதகிக்கும் என எதகிர்்பார்க்்கப்்படு்ககிறது.

ஜப்்பானில் ச்பாதுவா்க ஏற்றுக்ச்காள்ளப்்பட்ட தைிக்ண்கத் தரநகிணை்களுக்கு இைங்்க, தைிக்ண்கயின் ஒரு ்பகுதகியா்க, நாங்்கள் தைிக்ண்க 
முழுவதும் சதாழில்முணறத் தீர்ப்ண்ப வழங்கு்ககி்றாம் மற்றும் சதாழில்முணறச் ெந்்த்கத்ணதப் ்பராமரிக்்ககி்றாம். ்மலும் நாங்்கள்:
• ்மாெடி அல்ைது ்பிணழ ்காரைமா்க, ஒருங்்ககிணைந்த நகிதகிநகிணை அறிக்ண்க்களில் ச்பாருட்்படுத்தும் வண்கயிைான தவறு்கணளக் ச்காண்ட 

அறிக்ண்கயிடலுக்்கான அ்பாயங்்கணளக் ்கண்டறிந்து மதகிப்்பிட்்டாம், அந்த அ்பாயங்்களுக்குப் ்பதகிைளிக்கும் வண்கயில் தைிக்ண்க 
நணடமுணற்கணள வடிவணமத்துச் செயல்்படுத்தகியிருக்்ககி்றாம், ்மலும் எங்்கள் ்கருத்துக்கு அடிப்்பணடணய வழங்்க ்்பாதுமான மற்றும் 
ச்பாருத்தமான தைிக்ண்கச் ொன்று்கணளப் ச்பற்றிருக்்ககி்றாம்.

• ஒருங்்ககிணைக்்கப்்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிக்ண்க்கணளத் தைிக்ண்க செய்வதன் ்நாக்்கம் குழுமத்தகின் உள்-்கட்டுப்்பாட்டின் செயல்தகிறன் ்பற்றிய 
்கருத்ணத சவளிப்்படுத்தவில்ணை என்ற ்்பாதகிலும் கூட, எங்்கள் இடர் மதகிப்பீடு்களுக்்கான சூழ்நகிணை்களில் ச்பாருத்தமான தைிக்ண்க 
நணடமுணற்கணள வடிவணமக்்க, தைிக்ண்க சதாடர்புணடய குழுமத்தகின் உள்-்கட்டுப்்பாட்ணடக் ்கருத்தகில் ச்காண்்டாம்.

• நகிர்வா்கத்தால் ்பயன்்படுத்தப்்பட்டுள்ள ்கைக்்ககியல் ச்காள்ண்க்களின் ெரியான தன்ணம, ்கைக்்ககியல் மதகிப்பீடு்களின் நகியாயத்தன்ணம மற்றும் 
சதாடர்புணடய சவளிப்்பாடு்கணள மதகிப்பீடு செய்்தாம்.

• நகிர்வா்கத்தால் ்பயன்்படுத்தப்்பட்டிருக்கும் சதாடர்ந்து இயங்கும் நகிறுவனத்தகின் அடிப்்பணடயிைான ்கைக்்ககியலின் ெரியான தன்ணமணய 
ச்பறப்்பட்ட தைிக்ண்கச் ொன்று்கணளக்ச்காண்டு முடிவு செய்்தாம், குழுமத்தகின் சதாடர்ந்து இயங்கும் தகிறனில் குறிப்்பிடத்தக்்க அளவிைான 
ெந்்த்கத்ணத ஏற்்படுத்தும் நகி்கழ்வு்கள் அல்ைது நகிணைணம்கள் சதாடர்்பா்கப் ச்பாருட்்படுத்து்ககிற அளவிைான நகிச்ெயமற்ற தன்ணம உள்ளதா 
எனவும் ஆய்ந்்தாம். ஒரு ச்பாருள் நகிச்ெயமற்ற தன்ணம இருப்்பதா்க நாங்்கள் முடிவு செய்தால், ஒருங்்ககிணைந்த நகிதகிநகிணை அறிக்ண்க்கள் 
சதாடர்புணடய சவளிப்்பாடு்களுக்கு எங்்கள் தைிக்ண்கயாளரின் அறிக்ண்கயில் ்கவனம் செலுத்த ்வண்டும். அல்ைது, அத்தண்கய 
சவளிப்்பாடு்கள் ்்பாதுமானதா்க இல்ணை என்றால், எங்்கள் ்கருத்ணத மாற்ற ்வண்டும். எங்்கள் தைிக்ண்கயாளர் அறிக்ண்கயின் ்ததகி வணர 
ச்பறப்்பட்ட தைிக்ண்கச் ொன்று்களின் அடிப்்பணடயில் எங்்கள் முடிவு்கள் உள்ளன. எவ்வாறாயினும், எதகிர்்காை நகி்கழ்வு்கள் அல்ைது நகிணைணம்கள் 
குழுமத்தகின் சதாடர்ந்து இயங்கும் தன்ணமணய நகிறுத்தைாம். 

• ஒருங்்ககிணைந்த நகிதகிநகிணை அறிக்ண்க்களின் சவளிப்்படுத்தல்்கள் உள்ளிட்ட ஒட்டுசமாத்தக் ்காட்ெிப்்பாடு, ்கட்டணமப்பு மற்றும் உள்ளடக்்கம் 
மற்றும் ஒருங்்ககிணைந்த நகிதகிநகிணை அறிக்ண்க்கள் ஜப்்பானில் ச்பாதுவா்க ஏற்றுக்ச்காள்ளப்்பட்ட ்கைக்்ககியல் ச்காள்ண்க்களின்்படியான 
நகியாயமான ்காட்ெிப்்பாட்ணட அணடயும் விதத்தகில் அடிப்்பணடப் ்பரிவர்த்தணன்கள் மற்றும் நகி்கழ்வு்கணள ்பிரதகிநகிதகித்துவப்்படுத்து்ககின்றனவா 
என்்பணத நாங்்கள் மதகிப்பீடு செய்்ககி்றாம்.

• ஒருங்்ககிணைக்்கப்்பட்ட நகிதகிநகிணை அறிக்ண்க்களில் ஒரு ்கருத்ணத சவளிப்்படுத்த, குழுமத்தகினுள் உள்ள நகிறுவனங்்கள் அல்ைது வைி்க 
நடவடிக்ண்க்களின் நகிதகித் த்கவல் சதாடர்்பான ்்பாதுமான தைிக்ண்கச் ொன்று்கணளப் ச்பற்்றாம். குழுமத் தைிக்ண்க செல்லும் தகிணெ, 
்மற்்பார்ணவ மற்றும் செயல்்பாட்டிற்கு நாங்்க்ள ச்பாறுப்பு. எங்்கள் தைிக்ண்கக் ்கருத்துக்கு நாங்்கள் மட்டு்ம ச்பாறுப்பு.

மற்ற விஷயங்்களுடன், தகிட்டமிடப்்பட்ட ்நாக்்கம் மற்றும் தைிக்ண்கயின் ்நரம்
மற்றும் குறிப்்பிடத்தக்்க தைிக்ண்கக் ்கண்டு்பிடிப்பு்கள், எங்்கள் தைிக்ண்கயின் ்்பாது நாங்்கள் அணடயாளம் ்காணும் உள்-்கட்டுப்்பாட்டில்
ஏ்தனும் குறிப்்பிடத்தக்்க குணற்பாடு்கள் உள்ளிட்டணவ குறித்து தைிக்ண்கக் குழுவுடன் நாங்்கள் சதாடர்பு ச்காள்்ககி்றாம்

ஜப்்பானில் நடப்்பிலுள்ள ஒருங்்ககிணைந்த நகிதகிநகிணை அறிக்ண்க்களின் தைிக்ண்கக்குப் ச்பாருத்தமான ொர்்பில்ைாணம சதாடர்்பான சநறிமுணறத் 
்தணவ்களுக்கு நாங்்கள் இைங்்ககியுள்்ளாம் என்ற அறிக்ண்கணயயும் தைிக்ண்கக் குழுவுக்கு வழங்கு்ககி்றாம், எமது ொர்்பில்ைாணம சதாடர்்பான 
அணனத்து உறவு்கணளயும் மற்ற விஷயங்்கணளயும் ச்பாருந்தக்கூடிய ்பாது்காப்புத்தன்ணம்கணளயும் தைிக்ண்கக் குழுவுக்குத் சதரியப்்படுத்தகியுள்்ளாம்.

தைிக்ண்கக் குழுவுடன் சதரிவிக்்கப்்பட்ட விஷயங்்களில் இருந்து, தற்்்பாணதய ்காைக்்கட்டத்தகின் ஒருங்்ககிணைந்த நகிதகிநகிணை அறிக்ண்க்களின் 
தைிக்ண்கயில் மி்கவும் முக்்ககியத்துவம் வாய்ந்த விஷயங்்கணள நாங்்கள் தீர்மானிக்்ககி்றாம், என்வ அணவ முக்்ககியத் தைிக்ண்க விஷயங்்களாகும். 
இந்த விஷயத்ணதப் ்பற்றிய ச்பாது சவளிப்்பாட்ணடச் ெட்டம் அல்ைது ஒழுங்குமுணற்கள் தடுக்்காதது வணர, எங்்கள் தைிக்ண்கயாளர் அறிக்ண்கயில் 
இந்த விஷயங்்கணள விவரிக்்ககி்றாம், அல்ைது மி்க அரிதான சூழ்நகிணை்களில் ஒரு ெிை விஷயங்்களின் ச்பாதுசவளிப்்பாட்டால் ஏற்்படும் ்பாத்கமான 
விணளவு்கள் அத்தண்கய த்கவல்சதாடர்பு்களின் ச்பாதுநைன்்கணள விட அதகி்கமா்க இருக்கும் என்று எதகிர்்பார்க்்கப்்பட்டால் அந்த விஷயத்ணத எங்்கள் 
அறிக்ண்கயில் சதரிவிக்்கக்கூடாது என்று நாங்்கள் தீர்மானிக்்ககி்றாம்.

ஜப்்பானின் சான்்றளிக்கைப்்பட்ட தொ்பாதுக் கைணக்கைாளர்கைள் சட்டத்தகின் ்படி தொ்வளிப்்படுத்தப்்பட வ்வண்டிய ்பங்குரி்கம தொதாடர்்பான ்விஷயங்கைள்
ஜப்்பானின் ொன்றளிக்்கப்்பட்ட ச்பாதுக் ்கைக்்காளர்்கள் ெட்டத்தகின் விதகி்களின்்படி சவளிப்்படுத்தப்்பட ்வண்டிய, குழுமத்தகில் எங்்கள் நகிறுவனம் 
மற்றும் அதனால் நகியமிக்்கப்்பட்ட ்பங்்காளி்களுக்கு எந்தப் ்பங்குரிணம்களும் இல்ணை.

்வசதகிக்கைாகை தொசய்யப்்பட்ட நாணயமாற்று
மார்ச் 31, 2022 இல் முடிவணடந்த ஆண்டிற்்கான ஒருங்்ககிணைந்த நகிதகிநகிணை அறிக்ண்க்களில் உள்ள அசமரிக்்க டாைர் சதாண்க்கள் வெதகிக்்கா்க மட்டு்ம 
வழங்்கப்்படு்ககின்றன. எங்்கள் தைிக்ண்கயில் ஜப்்பானிய சயன் சதாண்க்கணள அசமரிக்்க டாைர் சதாண்கயா்க நாையமாற்று செய்வதும் அடங்கும், 
்மலும் எங்்கள் ்கருத்துப்்படி, ஒருங்்ககிணைந்த நகிதகிநகிணை அறிக்ண்க்களுக்்கான குறிப்பு 1 இல் விவரிக்்கப்்பட்டுள்ளணவ்களின் அடிப்்பணடயில் அத்தண்கய 
நாையமாற்று செய்யப்்பட்டுள்ளது.

Ernst & Young ShinNihon LLC
்டாக்்யா, ஜப்்பான்
செப்டம்்பர் 2, 2022

Mizuho Financial Group, Inc. ("MHFG") ஒரு ்பங்குண்கச்காள் (holding) நகிறுவனம். அது அதன் துணை நகிறுவனங்்கள் மற்றும் இணை நகிறுவனங்்கள் 
மூைம் அதன் செயல்்பாடு்கணள நடத்து்ககிறது. ஒருங்்ககிணைந்த நகிதகிநகிணை அறிக்ண்க்களில் MHFG மற்றும் அதன் துணை நகிறுவனங்்களான Mizuho 
Bank, Ltd., Mizuho Securities Co. Ltd., Mizuho Trust & Banking Co. Ltd. மற்றும் ெிை துணை நகிறுவனங்்களின் ்கைக்கு்களும் அடங்கும்.

அதகி்காரப்பூர்வ ச்பறுநரால் ்பராமரிக்்கப்்படும் நகிணை, செயல்்பாட்டு முடக்்கம்/முடிவு அல்ைது அதற்குச் ெமமான நடவடிக்ண்க்கள் ் ்பான்றவற்றில், வங்்ககி 
தனது சவளிநாட்டு அலுவை்கங்்களின் ணவப்்பாளர்்களுக்கு, ஜப்்பானில் உள்ள ணவப்புத்சதாண்கயாளர்்கணளக் ்காட்டிலும், ணவப்புத் சதாண்கணயத் 
தகிருப்்பிச் செலுத்துவதகில் குணறந்த முன்னுரிணமணய வழங்்க ்வண்டியதகில்ணை என ஜப்்பானியச் ெட்டங்்கள் கூறு்ககிறன.

்கைக்கு்களுக்்கான குறிப்பு்கள் நகிதகிநகிணை அறிக்ண்க்களின் ஒருங்்ககிணைந்த ்பகுதகியாகும். இந்தக் குறிப்பு்கள் மற்றும் எங்்களின் ஒருங்்ககிணைந்த 
துணை நகிறுவனங்்களின் ்பட்டியணை Mizuho Bank, Ltd., 12 Marina View, #08-01 Asia Square Tower 2, ெிங்்கப்பூர் 018961 என்ற மு்கவரியிலுள்ள 
ெிங்்கப்பூர் அலுவை்கத்தகிலிருந்து ்்காரிக்ண்கயின் ்்பரில் ச்பறைாம்.

இயக்குநர்கைள்
மகார்ச் 31, 2022 நிலவரப்்படி

Tatsuo Kainaka
Yoshimitsu Kobayashi
Ryoji Sato
Takashi Tsukioka
Masami Yamamoto

Izumi Kobayashi
Seiji Imai
Hisaaki Hirama
Masahiro Kihara
Makoto Umemiya

Motonori Wakabayashi
Nobuhiro Kaminoyama

ஒருங்கைகி்கணந்த இருப்புநகி்கை அ்றிக்்ககை
மகார்ச் 31 நிலவரப்்படி
     

  2022 2021    
தொசாத்துகைள்  
சராக்்கம் மற்றும் வங்்ககி்களிலிருந்து வர்வண்டிய ்பாக்்ககி்கள்   ¥   51,359,301   ¥   47,981,981 
்்காரிய ்கை்ம அணட்படும் ்கடன்்கள் மற்றும் வாங்்கப்்பட்ட நகிலுணவ விணைச்ெீட்டு்கள்   940,008 589,776
மறுவிற்்பணன ஒப்்பந்தங்்களின்்கீழ் ச்பறத்தக்்கணவ  12,750,363 11,623,654
்பத்தகிரங்்கணளக் ்கடன் வாங்கும் ்பரிவர்த்தணன்களின் ்கீழ் செலுத்தப்்படும் உறுதகிசமாழி ணவப்புத்சதாண்க்கள்  2,340,089 2,707,711
வாங்்கப்்பட்ட மற்றக் ்கடன்்கள்  3,476,021 3,208,004
வர்த்தக் சொத்து்கள்  13,221,415 12,589,294
அறக்்கட்டணளயில் ணவக்்கப்்பட்டுள்ள ்பைம்  591,183 582,368
்பத்தகிரங்்கள்  44,641,060 43,697,262
்கடன்்கள் மற்றும் விணைக்்கழிக்்கப்்பட்ட விணைச்ெீட்டு்கள்   84,736,280   83,704,675 
அந்நகியச் செைாவைிச் சொத்து்கள்  2,627,492 2,084,756
வர்த்த்கச் சொத்து்கணளத் தவிர மற்ற வழிப்ச்பறுதகி்கள்  2,277,160 1,719,349
மற்றச் சொத்து்கள்   7,797,796 6,174,020
புைனாகும் நகிணைச் சொத்து்கள்  1,095,977 1,135,449
புைனா்கா நகிணைச் சொத்து்கள்   601,292 620,224
நகி்கரம் வணரயறுக்்கப்்பட்ட ்பைன் சொத்து  863,217 1,109,107
ஒத்தகிணவக்்கப்்பட்ட வரிச் சொத்து்கள்  184,594 31,402
ஏற்பு்கள் மற்றும் உறுதகிசமாழி்களுக்்கான வாடிக்ண்கயாளர்்களின் ்கடன்்பாடு்கள்  8,346,878 6,602,744
்கடன்்களில் ஏற்்பட வாய்ப்புள்ள இழப்பு்களுக்்கான ்காப்புநகிதகி்கள்  (783,886)  (575,572) 
முதலீடு்களில் ஏற்்பட வாய்ப்புள்ள இழப்பு்களுக்்கான ்காப்புநகிதகி்கள்  (107)  (0) 

தொமாத்தச் தொசாத்துகைள்   ¥ 237,066,142 ¥ 225,586,211   

கைடன்்பாடுகைள்  
ணவப்புத்சதாண்க்கள்  ¥ 138,830,872 ¥ 133,312,406  
்்பரத்துக்குட்்பட்ட ணவப்புத்சதாண்கச் ொன்றிதழ்்கள்  16,868,931 17,192,572 
்்காரிய ்கைம் அணட்படும் ்பைம் மற்றும் விற்்கப்்பட்ட விணைச்ெீட்டு்கள்  1,278,050 1,312,790
மறுச்காள்முதல் ஒப்்பந்தங்்களின்்கீழ் செலுத்த்வண்டியணவ  20,068,779 18,607,255
்பத்தகிரக் ்கடன் ்பரிவர்த்தணன்களின் ்கீழ் ச்பறப்்பட்ட உத்தரவாத ணவப்புத்சதாண்க்கள்  1,172,248 958,148
குறுங்்காைப் ்பிணையற்ற உறுதகிசமாழித் தாள்  1,775,859 2,105,067
வர்த்த்கக் ்கடன்்பாடு்கள்  9,608,976 8,115,377
்கடன்வாங்்கப்்பட்ட ்பைம்  6,590,527 7,441,822
அந்நகியச் செைாவைிக் ்கடன்்பாடு்கள்  1,508,453 532,042
குறுங்்காைப் ்பிணைப்்பத்தகிரங்்கள்  537,167 456,045
்பிணைப்்பத்தகிரங்்கள் மற்றும் உறுதகிசமாழித்தாள்்கள்  10,714,004 10,321,672
அறக்்கட்டணளக் ்கைக்கு்களுக்குக் ச்காடுக்்க்வண்டியணவ  1,167,284 1,160,608
வர்த்த்கக் ்கடன்்பாடு்கள் தவிர்த்து மற்ற வழிப்ச்பறுதகி்கள்   2,770,852 1,739,671
மற்றக் ்கடன்்பாடு்கள்  6,301,484 5,862,013
சவகுமதகிக் ச்காடுப்்பனவு்களுக்்கான ்காப்புநகிதகி்கள்  120,052 104,131
மாறக்கூடிய இழப்பீட்டுக்்கான ்காப்புநகிதகி்கள்  2,278 2,935
நகி்கரம் வணரயறுக்்கப்்பட்ட ்பைன் ்கடன்்பாடு்கள்  71,774 71,049
இயக்குநர் மற்றும் ச்பருநகிறுவனத் தைிக்ண்கயாளர் ஓய்வுப் ்பைன்்களுக்்கான ்காப்புநகிதகி  557 683
்கடன்்களின் விற்்பணனயில் ஏற்்பட வாய்ப்புள்ள இழப்பு்களுக்்கான ்காப்புநகிதகி  1,309 1,074
உறுதகியற்ற தற்செயல்்நர்வு்களுக்்கான ்காப்புநகிதகி்கள்  6,622 6,762
ணவப்புத்சதாண்க்கணளத் தகிருப்்பியளிப்்பதற்்கான ்காப்புநகிதகி  17,620 22,099
்கடன் ்பத்தகிரங்்கணளத் தகிருப்்பிச் செலுத்துவதற்்கான ்காப்புநகிதகி  10,504 14,419
ெிறப்புச் ெட்டங்்களின் ்கீழ் ணவக்்கப்்படும் ்காப்புநகிதகி்கள்  3,132 3,135
ஒத்தகிணவக்்கப்்பட்ட வரிக் ்கடன்்பாடு்கள்  30,923 215,557
நகிைத்தகிற்்கான மறுமதகிப்பீட்டுக் ்காப்புநகிதகிக்்கான ஒத்தகிணவக்்கப்்பட்ட வரிக் ்கடன்்பாடு்கள்  59,962 61,915
ஏற்பு்கள் மற்றும் உறுதகிசமாழி்கள்  8,346,878 6,602,744 

தொமாத்தக் கைடன்்பாடுகைள்    ¥ 227,865,110 ¥ 216,224,003    

நகிகைரச் தொசாத்துகைள்
ச்பாதுப் ்பங்கு   ¥     2,256,767    ¥     2,256,767 
மூைதன உ்பரி   1,125,324 1,135,940
தக்்கணவக்்கப்்பட்ட வருவாய்  4,756,435 4,421,655
்கருவூைப் ்பங்கு   (8,342)  (7,124)

தொமாத்தப் ்பங்குதாரர்கைளின் சமப்்பங்கு    8,130,185 7,807,239  

மற்றப் ்பத்தகிரங்்களில் உைரப்்படாத ஆதாயங்்களின் நகி்கர மதகிப்பு 719,822 1,132,460 
்பாது்காப்புக்்கா்க ஒத்தகிணவக்்கப்்பட்ட ைா்பங்்கள் அல்ைது இழப்பு்கள் (76,757) 31,618
நகிைத்தகிற்்கான மறுமதகிப்பீட்டுக் ்காப்புநகிதகி 132,156 136,384
சவளிநாட்டு நாைய மாற்றுச் ெரி்கட்டுதல்்கள்  2,346 (139,514) 
வணரயறுக்்கப்்பட்ட ்பைன் வழங்கும் தகிட்டங்்களின் மறுஅளவீடு்கள்  169,652 288,088
சொந்தக் ்கடன் இடணரச் ெரி்கட்டுதல்்கள், நகி்கர வரி  (23) -

தகிரட்டப்்பட்ட மற்்ற ்விரி்வான ்வருமானங்கைளின் தொமாத்தம்    947,197 1,449,035   

்பங்ண்கக் ண்கய்கப்்படுத்தும் உரிணம்கள்   94   134   
முடிசவடுப்்பதகில் ்கட்டுப்்பாடில்ைாப் ்பங்குரிணம்கள்    123,555 105,797   

தொமாத்த நகிகைரச் தொசாத்துகைள்   9,201,031 9,362,207   

தொமாத்தக் கைடன்்பாடுகைள் மற்றும் நகிகைரச் தொசாத்துகைள்   ¥ 237,066,142 ¥ 225,586,211    

ஒருங்கைகி்கணந்த ்வருமான அ்றிக்்ககைகைள்
மகார்ச் 31 ஆம் தததியுைன் முடிவடைந்த நிதியகாண்டுகளுக்கு   
    
   மில்லிதொயன் தொயன்கைளிை்
   2022 2021
சாதாரண ்வருமானம்    ¥    3,963,091 ¥     3,218,095    
வட்டி வருமானம்  1,309,009 1,333,509
நம்்பிக்ண்கொர்ந்த வருமானம்  60,490 55,160
்கட்டைம் மற்றும் தரகு வருமானம்  905,575 843,953
வர்த்த்க வருமானம்  1,017,889 388,441
மற்றச் செயல்்பாட்டு வருமானம்  393,956 358,254
மற்றச் ொதாரை வருமானம்  276,170 238,776
ொதாரைச் செைவு்கள்   3,403,244 2,681,789   
வட்டிச் செைவு்கள்  315,550 427,826
்கட்டைம் மற்றும் தரகுச் செைவு்கள்  164,579 156,805
வர்த்த்கச் செைவு்கள்  730,204 311
மற்றச் செயல்்பாட்டுச் செைவு்கள்  224,116 195,683
ச்பாது மற்றும் நகிர்வா்கச் செைவு்கள்  1,392,896 1,414,608
மற்றச் ொதாரை செைவு்கள்  575,896 486,554

சாதாரண ஆதாயங்கைள்    ¥        559,847 ¥       536,306   

அசாதாரண ஆதாயங்கைள ்       ¥          78,196 ¥       142,202       
நகிணையான சொத்து்கணள மாற்றிவிட்டதகில் அணடந்த ஆதாயம்  3,938 3,030
ஊழியர் ஓய்வுக்்காைப் ்பைன் அறக்்கட்டணளணய ரத்து செய்ததன் மூைம் ்ககிணடத்த ஆதாயங்்கள்  74,254 76,996 
அங்்கீ்கரிக்்கப்்படாத முன் ்ெணவச் செைணவக் குவித்தல் (தள்ளு்படி செய்தல்)  - 62,176 
்பிற அொதாரை ஆதாயங்்கள்  3 -   

அசாதாரண இழப்புகைள்     34,171 26,345   
நகிணையான சொத்துக்்கணள மாற்றிவிட்டதால் ஏற்்படும் இழப்பு்கள்  6,585 9,606
நகிணையான சொத்துக்்கள் மதகிப்புக்குன்றுவதால் ஏற்்படும் இழப்பு்கள்  27,585 12,793
வணரயறுக்்கப்்பட்ட ்பங்்களிப்பு ஓய்வூதகியத் தகிட்டத்தகிற்கு மாற்றுவதால் ஏற்்படும் இழப்பு்கள்  - 3,320 
்பிற அொதாரை இழப்பு்கள்  - 625   

்வருமான ்வரிக்கு முந்்கதய ்வருமானம்   603,872 652,163    

வருமான வரி்கள்:  
 தற்்்பாணதய   117,341   165,688 
 ஒத்தகிணவக்்கப்்பட்டது  (56,652) 9,099 

 சமாத்த வருமான வரி்கள்    60,688 174,788  

ஆதாயம ்    543,183 477,375  

முடிசவடுப்்பதகில் ்கட்டுப்்பாடில்ைாப் ்பங்குரிணம்களுக்கு உரித்தான ஆதாயம்    12,703 6,355   

தொ்பற்வ்றார்ப் ்பங்குரி்கமயாளர்கைளுக்குக்கு உரிய ஆதாயம்    ¥        530,479  ¥       471,020    

மூைதன ்விகைகிதம் 
மகார்ச் 31 நிலவரப்்படி
   2022 2021
தொமாத்த மூைதன ்விகைகிதம் (ஒருங்கைகி்கணந்த) 17.53% 16.87%
அடுக்கு 1 மூைதன ்விகைகிதம் (ஒருங்கைகி்கணந்த) 15.00% 14.37%
தொ்பாது்வான சம்பங்கு அடுக்கு 1 மூைதன ்விகைகிதம் (ஒருங்கைகி்கணந்த) 12.46% 11.63%

மில்லிதொயன் தொயன்கைளில் (Yen)


