
    MMAA((BBSS))11GG//PP..11  ((AApprriill  9977))

CCoommpplleettiioonn  iinnssttrruuccttiioonnss

MMaattuurriittyy  PPrrooffiillee  RReettuurrnn  [[FFoorrmm  MMAA((BBSS))11GG]]

IInnttrroodduuccttiioonn

11.. TThhiiss  rreettuurrnn  ccoolllleeccttss  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  mmaattuurriittyy  pprrooffiillee  ooff  aasssseettss  aanndd  lliiaabbiilliittiieess  ooff
aauutthhoorriizzeedd  iinnssttiittuuttiioonnss..    TThhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiillll  bbee  uusseedd  ttoo  mmeeaassuurree  tthhee  nneett  ffuuttuurree
ccaasshh  fflloowwss  ooff  iinnssttiittuuttiioonnss  iinn  tthhee  vvaarriioouuss  ttiimmee  bbaannddss..

22.. TThheessee  ccoommpplleettiioonn  iinnssttrruuccttiioonnss  ccoonnttaaiinn  22  sseeccttiioonnss..    SSeeccttiioonn  AA  ggiivveess  iinnssttrruuccttiioonnss  oonn  tthhee
ggeenneerraall  rreeppoorrttiinngg  rreeqquuiirreemmeennttss..      SSeeccttiioonn  BB  eexxppllaaiinnss  tthhee  rreeppoorrttiinngg  rreeqquuiirreemmeenntt  ffoorr
eeaacchh  iinnddiivviidduuaall  iitteemm  iinn  tthhee  rreettuurrnn..

SSeeccttiioonn  AA::  GGeenneerraall  IInnssttrruuccttiioonnss

33.. AAllll  aauutthhoorriizzeedd  iinnssttiittuuttiioonnss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ccoommpplleettee  tthhiiss  rreettuurrnn  sshhoowwiinngg  tthhee  ppoossiittiioonn  ooff
tthheeiirr  HHoonngg  KKoonngg  ooffffiicceess  aass  aatt  tthhee  llaasstt  ccaalleennddaarr  ddaayy  ooff  eeaacchh  qquuaarrtteerr..  TThhee  rreettuurrnn  sshhoouulldd
bbee  ssuubbmmiitttteedd  nnoott  llaatteerr  tthhaann  1144  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  eenndd  ooff  eeaacchh  qquuaarrtteerr..    IIff  tthhee  ssuubbmmiissssiioonn
ddeeaaddlliinnee  ffaallllss  oonn  aa  ppuubblliicc  hhoolliiddaayy,,  iitt  wwiillll  bbee  ddeeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  nneexxtt  wwoorrkkiinngg  ddaayy..

44.. WWhhiillee  tthhiiss  rreettuurrnn  ddooeess  nnoott  ccoovveerr  tthhee  oovveerrsseeaass  ooppeerraattiioonnss  ooff  aauutthhoorriizzeedd  iinnssttiittuuttiioonnss,,
iinnssttiittuuttiioonnss  iinnccoorrppoorraatteedd  iinn  HHoonngg  KKoonngg  wwiitthh  oovveerrsseeaass  ooppeerraattiioonnss  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo
pprroovviiddee  ffuurrtthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthheeiirr  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  lliiqquuiiddiittyy  ooff  tthhee  oovveerrsseeaass
ooppeerraattiioonnss..

55.. UUnnlleessss  ootthheerrwwiissee  iinnddiiccaatteedd,,  bbooookk  vvaalluuee  sshhoouulldd  bbee  uusseedd  ffoorr  rreeppoorrttiinngg  ppuurrppoosseess..
AAmmoouunnttss  sshhoouulldd  bbee  sshhoowwnn  ttoo  tthhee  nneeaarreesstt  mmiilllliioonn,,  iinn  HHKK$$  oorr  HHKK$$  eeqquuiivvaalleennttss  iinn  tthhee
ccaassee  ooff  ffoorreeiiggnn  ccuurrrreennccyy  iitteemmss..    TThhee  cclloossiinngg  mmiiddddllee  mmaarrkkeett  TT//TT  rraatteess  pprreevvaaiilliinngg  aatt  tthhee
eenndd  ooff  eeaacchh  qquuaarrtteerr  sshhoouulldd  bbee  uusseedd  ffoorr  ccoonnvveerrssiioonn  ppuurrppoosseess..

66.. AAsssseettss  aanndd  lliiaabbiilliittiieess  ffaalllliinngg  dduuee  wwiitthhiinn  11  yyeeaarr,,  eexxcclluuddiinngg  tthhoossee  wwhhiicchh  aarree  ttoo  bbee
rreeppoorrtteedd  aass  ""BBaallaanncciinngg  AAmmoouunnttss"",,  sshhoouulldd  bbee  ccllaassssiiffiieedd  iinnttoo  ddiiffffeerreenntt  ttiimmee  bbaannddss  iinn  tthhee
ffiirrsstt  66  ccoolluummnnss  uunnddeerr  tthhee  hheeaaddiinngg  ooff  ""MMaattuurriittyy""  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  rreemmaaiinniinngg  ppeerriioodd  ttoo
mmaattuurriittyy  aatt  tthhee  rreeppoorrttiinngg  ddaattee..    FFoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  rreettuurrnn::

-- tthhee  rreemmaaiinniinngg  ppeerriioodd  ttoo  mmaattuurriittyy  ooff  aannyy  iitteemm,,  eexxcceepptt  tthhoossee  wwhhiicchh  mmaattuurree  oorr
aavvaaiillaabbllee  oonn  tthhee  nneexxtt  ddaayy,,  sshhoouulldd  bbee  ccoouunntteedd  bbyy  rreeffeerreennccee  ttoo  ccaalleennddaarr  ddaayyss
ffrroomm  tthhee  rreeppoorrttiinngg  ddaattee;;

-- ""NNeexxtt  ddaayy""  mmeeaannss  nneexxtt  bbuussiinneessss  ddaayy;;

-- aannyy  iitteemm  mmaattuurriinngg  oonn  aa  nnoonn--bbuussiinneessss  ddaayy  sshhoouulldd  bbee  rreeggaarrddeedd  aass  mmaattuurriinngg  oonn
tthhee  ssuucccceeeeddiinngg  bbuussiinneessss  ddaayy;;  aanndd
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-- aannyy  iitteemm  ccaallllaabbllee  aatt  oonnee  ddaayy''ss  nnoottiiccee  sshhoouulldd  bbee  rreeppoorrtteedd  uunnddeerr  tthhee  ""22  ddaayyss  ttoo  77
ddaayyss""  ccoolluummnn  iiff  nnoo  nnoottiiccee  hhaass  bbeeeenn  rreecceeiivveedd  bbyy  tthhee  rreeppoorrttiinngg  iinnssttiittuuttiioonn  oonn  tthhee
rreeppoorrttiinngg  ddaattee..

77.. TThhee  aammoouunntt  rreeppoorrtteedd  uunnddeerr  tthhee  ""TToottaall""  ccoolluummnn  iinn  rreessppeecctt  ooff  oonn--bbaallaannccee--sshheeeett
lliiaabbiilliittiieess  ((iitteemmss  11  ttoo  44))  aanndd  oonn--bbaallaannccee--sshheeeett  aasssseettss  ((iitteemmss  88  ttoo  1122))  ooff  tthhiiss  rreettuurrnn
sshhoouulldd  eeqquuaall  ttoo  tthhee  ccoorrrreessppoonnddiinngg  aammoouunntt  rreeppoorrtteedd  iinn  tthhee  RReettuurrnn  ooff  AAsssseettss  aanndd
LLiiaabbiilliittiieess  [[FFoorrmm  MMAA((BBSS))11]]  aass  iinnddiiccaatteedd  iinn  tthhiiss  rreettuurrnn  ffoorrmm..

88.. CCeerrttaaiinn  iitteemmss  iinncclluuddeedd  iinn  ""OOtthheerr  lliiaabbiilliittiieess""  ((iitteemm  44)),,  ""FFiirrmm  ccoommmmiittmmeennttss""  aanndd  ""OOtthheerr
ppaayyaabblleess""  uunnddeerr  ooffff--bbaallaannccee--sshheeeett  lliiaabbiilliittiieess  ((iitteemmss  66((aa))  aanndd  ((cc)))),,  ""OOtthheerr  aasssseettss""  ((iitteemm
1122))  aanndd  ""SSttaannddbbyy  ffaacciilliittiieess""  aanndd  ""OOtthheerr  rreecceeiivvaabblleess""  uunnddeerr  ooffff--bbaallaannccee--sshheeeett  aasssseettss
((iitteemmss  1144((aa))  aanndd  ((bb))))  mmaayy  bbee  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  mmaattuurriittyy  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  iiff  tthhee  aammoouunnttss
iinnvvoollvveedd  iiss  iinnssiiggnniiffiiccaanntt..    AAss  aa  ggeenneerraall  rruullee,,  tthhee  ttoottaall  aammoouunnttss  ooff  lliiaabbiilliittiieess  aanndd  ooff
aasssseettss  eexxeemmpptteedd  sshhoouulldd  nnoott  nnoorrmmaallllyy  bbee  llaarrggeerr  tthhaann  55%%  ooff  aannyy  ooff  tthhee  aammoouunnttss  rreeppoorrtteedd
bbeettwweeeenn  tthhee  ""NNeexxtt  ddaattee""  ccoolluummnn  aanndd  tthhee  ""66  mmoonntthhss  ttoo  11  yyeeaarr""  ccoolluummnn  ooff  iitteemm  77  aanndd
iitteemm  1155  rreessppeeccttiivveellyy..    TThhee  eexxeemmpptteedd  aammoouunnttss  sshhoouulldd  bbee  rreeppoorrtteedd,,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  oonn--
bbaallaannccee--sshheeeett  iitteemmss,,  iinn  tthhee  ""BBaallaanncciinngg  aammoouunnttss""  ccoolluummnn  aanndd  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  ooffff--
bbaallaannccee--sshheeeett  iitteemmss,,  iinn  tthhee  ""66  mmoonntthhss  ttoo  11  yyeeaarr""  ccoolluummnn..

99.. TThhee  ""BBaallaanncciinngg  aammoouunnttss""  ccoolluummnn,,  wwhhiicchh  sseerrvveess  ttoo  ffaacciilliittaattee  rreeccoonncciilliiaattiioonn  ooff  tthhee
ffiigguurreess  rreeppoorrtteedd  iinn  tthhiiss  rreettuurrnn  wwiitthh  tthhoossee  iinn  FFoorrmm  MMAA((BBSS))ll,,  mmaayy  iinncclluuddee,,  ffoorr  eexxaammppllee::

-- aasssseettss  aanndd  lliiaabbiilliittiieess  wwhhiicchh  ddoo  nnoott  hhaavvee  aannyy  mmaattuurriittyy  ddaattee  aanndd  ddoo  nnoott  iinnvvoollvvee
aannyy  ccaasshh  ddiissbbuurrsseemmeenntt  --  ee..gg..  ffiixxeedd  oorr  iinnttaannggiibbllee  aasssseettss,,  pprreeppaayymmeennttss  aanndd
uunneeaarrnneedd  iinnccoommee::

-- aasssseettss  wwhhiicchh  aarree  oovveerrdduuee  oorr  nnoonn--ppeerrffoorrmmiinngg  ((sseeee  ssppeecciiffiicc  iinnssttrruuccttiioonnss  ffoorr  iitteemmss
99  --  1111  aatt  SSeeccttiioonn  BB  bbeellooww));;

-- iitteemmss  wwhhiicchh  aarree  iinnssiiggnniiffiiccaanntt  iinn  aammoouunntt  aanndd  hhaavvee  bbeeeenn  eexxcclluuddeedd  ffrroomm  mmaattuurriittyy
ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ((sseeee  ppooiinntt  88  aabboovvee));;  aanndd

-- tthhee  ddiiffffeerreenncceess,,  iiff  aannyy,,  rreessuulltteedd  ffrroomm  uussiinngg  ddiiffffeerreenntt  vvaalluuee  ((ii..ee..  tthhee  nnoommiinnaall,,
mmaarrkkeett  oorr  bbooookk  vvaalluuee))  ffoorr  cceerrttaaiinn  iitteemmss  iinn  tthhiiss  rreettuurrnn  aanndd  tthhee  RReettuurrnn  ooff  AAsssseettss
aanndd  LLiiaabbiilliittiieess  [[FFoorrmm  MMAA((BBSS))ll]]..
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  SSeeccttiioonn  BB::  SSppeecciiffiicc  IInnssttrruuccttiioonnss

IItteemm
RReeff IItteemm

LLIIAABBIILLIITTYY  IITTEEMMSS

UUnnlleessss  ootthheerrwwiissee  iinnddiiccaatteedd,,  ccllaassssiiffyy  lliiaabbiilliittiieess  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthheeiirr  eeaarrlliieesstt
mmaattuurriittyy..  FFoorr  ddeeppoossiittss,,  tthhiiss  mmeeaannss  tthhee  ffiirrsstt  rroollll--oovveerr  ddaattee  oorr  tthhee  sshhoorrtteesstt  ppeerriioodd
ooff  nnoottiiccee  rreeqquuiirreedd  ttoo  eeffffeecctt  aa  wwiitthhddrraawwaall..

22.. DDeeppoossiittss

((aa))  DDeemmaanndd  aanndd  ssaavviinnggss  ddeeppoossiittss  aanndd  ccuurrrreenntt  aaccccoouunnttss

RReeppoorrtt  tthhee  ttoottaall  ooff  ddeemmaanndd,,  ssaavviinnggss  aanndd  ccuurrrreenntt  aaccccoouunntt  ddeeppoossiittss  dduuee  ttoo  nnoonn--
bbaannkk  ccuussttoommeerrss  iinn  tthhee  ""NNeexxtt  ddaayy""  ccoolluummnn..

((bb)) TTiimmee,,  ccaallll  aanndd  nnoottiiccee  ddeeppoossiittss

RReeppoorrtt  tthhee  aammoouunntt  ooff  ttiimmee,,  ccaallll  aanndd  nnoottiiccee  ddeeppoossiittss  dduuee  ttoo  nnoonn--bbaannkk  ccuussttoommeerrss
aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  eeaarrlliieesstt  ddaattee  oonn  wwhhiicchh  tthheessee  ddeeppoossiittss  mmaayy  bbee  wwiitthhddrraawwnn..

33.. NNeeggoottiiaabbllee  ddeebbtt  iinnssttrruummeennttss  iissssuueedd  aanndd  oouuttssttaannddiinngg

RReeppoorrtt  tthhee  aammoouunnttss  ooff  nneeggoottiiaabbllee  ddeebbtt  iinnssttrruummeennttss  iissssuueedd  bbyy  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn
aanndd  wwhhiicchh  aarree  ssttiillll  oouuttssttaannddiinngg..    AAllll  iinnssttrruummeennttss  wwhhiicchh  ccaann  bbee  rreeddeeeemmeedd
bbeeffoorree  mmaattuurriittyy  aatt  tthhee  hhoollddeerr''ss  ooppttiioonn  sshhoouulldd  bbee  ccllaassssiiffiieedd  iinn  tthhee  aapppprroopprriiaattee
ttiimmee  bbaanndd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  eeaarrlliieesstt  ddaattee  ffoorr  rreeddeemmppttiioonn..  PPeerrppeettuuaall  iinnssttrruummeennttss
sshhoouulldd  bbee  rreeppoorrtteedd  uunnddeerr  tthhee  ccoolluummnn  ""oovveerr  11  yyeeaarr""..

44.. OOtthheerr  lliiaabbiilliittiieess

TThhiiss  rreeffeerrss  ttoo  ootthheerr  lliiaabbiilliittiieess  ooff  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn  wwhhiicchh  aarree  rreeppoorrtteedd  uunnddeerr  iitteemmss
55,,  77  aanndd  1100  ooff  tthhee  RReettuurrnn  ooff  AAsssseettss  aanndd  LLiiaabbiilliittiieess..

-- EEnntteerr  iitteemmss  iinn  ttrraannssiitt,,  aanndd  iinn  ssuussppeennssee  aaccccoouunnttss  ((eexxcceepptt  iinntteerreesstt  iinn
ssuussppeennssee  wwhhiicchh  sshhoouulldd  bbee  nneetttteedd  ooffff  aaggaaiinnsstt  tthhee  ccoorrrreessppoonnddiinngg
aaccccoouunnttss  ffoorr  rreeppoorrttiinngg  ppuurrppoossee)),,  oonn  aa  ggrroossss  bbaassiiss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthheeiirr
eessttiimmaatteedd  ppaayymmeenntt  ddaatteess..

-- SShhooww  aaccccrruueedd  iinntteerreesstt  ppaayyaabbllee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  kknnoowwnn  oorr  eessttiimmaatteedd
ppaayymmeenntt  ddaatteess..

-- EEnntteerr  pprroovviissiioonnss  wwhhiicchh  iinnvvoollvvee  aa  ccaasshh  ddiissbbuurrsseemmeenntt,,  ee..gg..  ddiivviiddeenndd
ppaayymmeennttss  oorr  ttaaxx  lliiaabbiilliittiieess,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthheeiirr  eessttiimmaatteedd  ppaayymmeenntt  ddaatteess..
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66.. OOffff--bbaallaannccee--sshheeeett

((aa)) FFiirrmm  ccoommmmiittmmeennttss

RReeppoorrtt  tthhee  pprriinncciippaall  aammoouunntt  ooff  aannyy  iirrrreevvooccaabbllee  ccoommmmiittmmeennttss  oorr  ccoonnttrraaccttss
wwhhiicchh  iinnvvoollvvee  aann  oouuttffllooww  ooff  ffuunnddss  bbyy  tthhee  rreeppoorrttiinngg  iinnssttiittuuttiioonn  ooff  wwhhiicchh  aa
ppaayymmeenntt  ddaattee  hhaass  bbeeeenn  ddeetteerrmmiinneedd..    TThhiiss  iinncclluuddeess,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  llooaann
ccoommmmiittmmeennttss  wwhheerree  tthhee  ddaatteess  ooff  ddrraawwddoowwnn  hhaavvee  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  ssppeecciiffiieedd..    TThhee
iinnssttiittuuttiioonn''ss  oobblliiggaattiioonnss  ttoo  ppaayy  uunnddeerr  ccoonnttiinnggeenntt  lliiaabbiilliittiieess  ssuucchh  aass  gguuaarraanntteeeess
aanndd  uunnddeerrwwrriittiinngg  ccoommmmiittmmeennttss  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  iinncclluuddeedd  iiff  tthhee  ppaayymmeenntt  ddaatteess
aanndd  aammoouunnttss  ccaann  bbee  aasscceerrttaaiinneedd..    TThhee  iinnssttiittuuttiioonn''ss  lliiaabbiilliittiieess  aarriissiinngg  ffrroomm
lleetttteerrss  ooff  ccrreeddiitt  iissssuueedd  aanndd  aacccceeppttaanncceess  oonn  ttrraaddee  bbiillllss  mmaayy  aallssoo  bbee  iinncclluuddeedd  ttoo
tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  iinnwwaarrdd  bbiillll  oorr  ttrruusstt  rreecceeiipptt  llooaannss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  ggrraanntteedd
uunnddeerr  tthheessee  lleetttteerrss  ooff  ccrreeddiitt  oorr  aacccceeppttaanncceess..    IInn  aannyy  ooff  tthhee  aabboovvee  ccaasseess,,  rreeppoorrtt
aaccccoorrddiinngg  ttoo  bbeesstt  eessttiimmaattiioonn  iiff  oonnllyy  tthhee  aapppprrooxxiimmaattee  aammoouunnttss  oorr  ppaayymmeenntt  ddaatteess
aarree  kknnoowwnn..

((bb)) UUnnddrraawwnn  oovveerrddrraafftt  aanndd  ootthheerr  ccoommmmiittmmeennttss

TThhiiss  iinncclluuddeess  iirrrreevvooccaabbllee  ccoommmmiittmmeennttss  ttoo  pprroovviiddee  ffuunnddss  uunnddeerr  oovveerrddrraafftt
aaccccoouunnttss  oorr  oonn  ddeemmaanndd  oorr  wwiitthh  sshhoorrtt  nnoottiiccee,,  bbuutt  ppaayymmeenntt  ddaatteess  ooff  wwhhiicchh  hhaavvee
yyeett  ttoo  bbee  ffiixxeedd..  RReeccoorrdd  tthhee  ttoottaall  ooff  ssuucchh  ccoommmmiittmmeennttss  iinn  tthhee  ""NNeexxtt  ddaayy""
ccoolluummnn..

((cc)) OOtthheerr  ppaayyaabblleess

TThhiiss  iitteemm  ccoovveerrss  aannyy  ootthheerr  oouuttffllooww  ooff  ffuunnddss  ffoorr  wwhhiicchh  bbootthh  tthhee  aammoouunnttss  aanndd
ppaayymmeenntt  ddaatteess  aarree  kknnoowwnn  aanndd  wwhhiicchh  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  iinncclluuddeedd  eellsseewwhheerree..  TThhiiss
iinncclluuddeess  iinntteerreesstt  ppaayymmeennttss  oorr  ootthheerr  ppaayymmeennttss  ooff  eexxppeennsseess  wwhhiicchh  aarree  ppaayyaabbllee
bbuutt  wwhhiicchh  hhaavvee  nnoott  yyeett  bbeeeenn  aaccccrruueedd  iinn  tthhee  aaccccoouunnttss..

FFoorr  eexxaammppllee,,  aann  iinnssttiittuuttiioonn  hhaass  aa  ddeeppoossiitt  wwhhiicchh  wwiillll  mmaattuurree  iinn  66  mmoonntthhss''  ttiimmee
wwhheenn  bbootthh  pprriinncciippaall  aanndd  iinntteerreesstt  sshhoouulldd  bbee  rreeppaaiidd  bbyy  tthhaatt  ttiimmee..  WWhhiillee  tthhee
pprriinncciippaall  aammoouunntt  ooff  tthhiiss  ddeeppoossiitt  iiss  ttoo  bbee  rreeppoorrtteedd  uunnddeerr  iitteemm  22((bb))  aanndd  tthhee
aaccccrruueedd  iinntteerreesstt  uupp  ttoo  tthhee  rreeppoorrttiinngg  ddaattee  iiss  rreeppoorrtteedd  uunnddeerr  iitteemm  44,,  tthhee
rreemmaaiinniinngg  iinntteerreesstt  uupp  ttoo  tthhee  mmaattuurriittyy  ooff  tthhee  ddeeppoossiitt,,  iiff  nnoott  aallrreeaaddyy  sshhoowwnn  uunnddeerr
iitteemm  44,,  sshhoouulldd  bbee  rreeppoorrtteedd  iinn  tthhiiss  iitteemm..

AASSSSEETT  IITTEEMMSS

88.. CCaasshh
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RReeppoorrtt  hhoollddiinnggss  ooff  aallll  nnootteess  aanndd  ccooiinnss  iinn  tthhee  ""NNeexxtt  ddaayy""  ccoolluummnn..    WWhheerree  tthhee
ccaasshh  iiss  ssttiillll  iinn  ttrraannssiitt,,  rreeppoorrtt  iitt  iinn  ootthheerr  ttiimmee  bbaannddss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  eexxppeecctteedd
ddaattee  ooff  rreecceeiipptt..

99  --  1111 FFoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthheessee  iitteemmss,,  rreeppoorrtt  aasssseettss  wwhhiicchh  ccaann  bbee  ssoolldd  ffoorr  ccaasshh
qquuiicckkllyy  ((oorr  aacccceepptteedd  rreeaaddiillyy  aass  ccoollllaatteerraall  ffoorr  bboorrrroowwiinngg)),,  wwiitthh  lliimmiitteedd  ccoosstt
ppeennaallttyy,,  aatt  tthheeiirr  mmaarrkkeett  vvaalluueess  iinn  tthhee  ""NNeexxtt  ddaayy""  ccoolluummnn  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff
wwhheetthheerr  tthheeyy  aarree  hheelldd  ffoorr  ttrraaddiinngg  oorr  lloonngg  tteerrmm  iinnvveessttmmeenntt  ppuurrppoosseess..      TThheerree
sshhoouulldd  bbee  aa  ddeeeepp  aanndd  eessttaabblliisshheedd  mmaarrkkeett  ffoorr  ssuucchh  aasssseettss  iinn  wwhhiicchh  pprriicceess  aarree
qquuootteedd  ffrreeqquueennttllyy..    RReeppoorrttiinngg  iinnssttiittuuttiioonn  mmaayy  bbee  aasskkeedd  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo
ssuuppppoorrtt  tthhee  ssttaatteedd  vvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  aasssseettss  ccoonncceerrnneedd..

AAsssseettss  wwiitthhoouutt  aann  eessttaabblliisshheedd  sseeccoonnddaarryy  mmaarrkkeett  sshhoouulldd  bbee  rreeppoorrtteedd  aaccccoorrddiinngg
ttoo  tthheeiirr  rreessiidduuaall  mmaattuurriittyy..    WWhheerree  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn  hhaass  bbeeeenn  nnoottiiffiieedd  tthhaatt  aann  aasssseett
wwoouulldd  bbee  rreeddeeeemmeedd  oorr  rreeppaaiidd  oonn  aannyy  ddaayy  ootthheerr  tthhaann  tthhee  oorriiggiinnaall  mmaattuurriittyy  ddaayy,,
rreeppoorrtt  tthhee  aasssseett  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhaatt  ootthheerr  ddaayy..    WWhheerree  tthhee  bboorrrroowweerr  ooff  aa  llooaann  oorr
tthhee  iissssuueerr  ooff  aa  ddeebbtt  iinnssttrruummeenntt  hhaass  tthhee  ooppttiioonn  ttoo  mmaakkee  rreeppaayymmeenntt  oonn  aa  ddaattee
ootthheerr  tthhaann  tthhee  ccoonnttrraaccttuuaall  mmaattuurriittyy  ddaattee,,  rreeppoorrtt  tthhee  llooaann  oorr  tthhee  ddeebbtt  iinnssttrruummeenntt
aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  llaasstt  rreeppaayymmeenntt  ddaattee..    WWhheerree  aann  aasssseett  iiss  rreeppaayyaabbllee  bbyy
iinnssttaallmmeennttss,,  rreeppoorrtt  tthhee  rreeppaayymmeennttss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  eeaacchh  iinnssttaallmmeenntt  ppaayymmeenntt  ddaattee
aanndd  aammoouunntt..

IInn  ccaassee  aann  iinnssttiittuuttiioonn  iiss  hhoollddiinngg  aa  llooaann  oorr  aa  ddeebbtt  iinnssttrruummeenntt  ddrraawwnn//iissssuueedd  uunnddeerr
aa  rreevvoollvviinngg  lliinnee  ooff  ccrreeddiitt  ggrraanntteedd  bbyy  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn,,  ssuucchh  aasssseett  sshhoouulldd  bbee
rreeppoorrtteedd::

-- aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  eeaarrlliieesstt  ddaattee  tthhaatt  tthhee  aasssseett  wwiillll  mmaattuurree  --  iiff  tthhee
iinnssttiittuuttiioonn  hhaass  nnoo  nnoottiiccee  ooff  aannyy  iinntteennttiioonn  ooff  rreenneewwaall  bbyy  tthhee  bboorrrroowweerr;;

-- aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  nneexxtt  mmaattuurriittyy  ddaattee  --  iiff  nnoottiiccee  hhaass  bbeeeenn  rreecceeiivveedd  oonn
rreenneewwaall  ooff  tthhee  llooaann  oorr  ddeebbtt  sseeccuurriittiieess  uuppoonn  mmaattuurriittyy;;  aanndd

-- aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ffiinnaall  mmaattuurriittyy  ddaattee  ooff  tthhee  ccrreeddiitt  lliinnee  --  iiff  tthhee  aasssseett  iiss  ttoo
bbee  rreenneewweedd  aauuttoommaattiiccaallllyy  oonn  eeaacchh  rroolllloovveerr  ddaattee..

RReeppoorrtt  aannyy  aasssseett  ssuucchh  aass  llooaannss,,  ttrraaddee  bbiillllss  oorr  ddeebbtt  sseeccuurriittiieess  wwhhiicchh  hhaavvee  bbeeeenn
oovveerrdduuee  ffoorr  nnoott  mmoorree  tthhaann  11  mmoonntthh  iinn  tthhee  ""NNeexxtt  ddaayy""  ccoolluummnn  aanndd  aannyy  aasssseett
wwhhiicchh  iiss  nnoonn--ppeerrffoorrmmiinngg  oorr  wwhhiicchh  iiss  oovveerrdduuee  ffoorr  mmoorree  tthhaann  11  mmoonntthh  iinn  tthhee
""BBaallaanncciinngg  aammoouunntt""  ccoolluummnn..    AAnnyy  llooaann  wwhhiicchh  iiss  rreeppaayyaabbllee  oonn  ddeemmaanndd    ee..gg..
ddeemmaanndd  llooaannss  aanndd  oovveerrddrraaffttss  sshhoouulldd  bbee  ttrreeaatteedd  aass  oovveerrdduuee  wwhheenn  aa  ddeemmaanndd  ffoorr
rreeppaayymmeenntt  hhaass  bbeeeenn  sseerrvveedd  oonn  tthhee  bboorrrroowweerr  bbuutt  rreeppaayymmeenntt  hhaass  nnoott  bbeeeenn  mmaaddee
iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  iinnssttrruuccttiioonn  aanndd  tthhee  llooaann  hhaass  rreemmaaiinneedd  uunnppaaiidd  aatt  tthhee
rreeppoorrttiinngg  ddaattee..

IInn  tthhee  ccaassee  ooff  aann  aasssseett  wwhhiicchh  iiss  rreeppaayyaabbllee  bbyy  ddiiffffeerreenntt  ppaayymmeennttss  oorr  iinnssttaallmmeennttss,,
oonnllyy  tthhaatt  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  aasssseett  wwhhiicchh  iiss  aaccttuuaallllyy  oovveerrdduuee  sshhoouulldd  bbee  rreeppoorrtteedd
aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  mmeetthhoodd  iinnddiiccaatteedd  aabboovvee..    AAnnyy  ppaarrtt  ooff  tthhee  aasssseett  wwhhiicchh  iiss  nnoott
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yyeett  dduuee  sshhoouulldd  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  rreeppoorrtteedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  rreessiidduuaall  mmaattuurriittyy
uunnlleessss  tthhee  rreeppaayymmeenntt  ooff  tthhee  aasssseett  iiss  iinn  ddoouubbtt..

99.. GGoovveerrnnmmeenntt  bbiillllss,,  nnootteess  aanndd  bboonnddss

RReeppoorrtt  aallll  hhoollddiinnggss  ooff  bbiillllss,,  nnootteess  aanndd  bboonnddss  iissssuueedd  bbyy  tthhee  cceennttrraall  aanndd  llooccaall
ggoovveerrnnmmeennttss  ooff  aa  ccoouunnttrryy,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  EExxcchhaannggee  FFuunndd..    RReeppoorrtt  tthheemm  uunnddeerr
tthhee  ""NNeexxtt  ddaayy""  ccoolluummnn  uussiinngg  tthheeiirr  mmaarrkkeett  vvaalluuee  iiff  tthheerree  iiss  aann  eessttaabblliisshheedd
sseeccoonnddaarryy  mmaarrkkeett..    SSeeccuurriittiieess  wwhhiicchh  ccaannnnoott  bbee  ssoolldd  qquuiicckkllyy  sshhoouulldd  bbee  rreeppoorrtteedd
aatt  bbooookk  vvaalluuee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthheeiirr  rreemmaaiinniinngg  mmaattuurriittiieess..

1100.. LLeennddiinngg  ttoo  bbaannkkiinngg  sseeccttoorr

((aa)) DDuuee  ffrroomm  aauutthhoorriizzeedd  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  ootthheerr  bbaannkkss

RReeppoorrtt  ppllaacceemmeennttss  wwiitthh  aauutthhoorriizzeedd  iinnssttiittuuttiioonnss  iinn  HHoonngg  KKoonngg  aanndd  bbaannkkss
aabbrrooaadd,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  oovveerrsseeaass  hheeaadd  ooffffiiccee  aanndd  bbrraanncchheess  ooff  tthhee  rreeppoorrttiinngg
iinnssttiittuuttiioonn..

CCllaaiimmss  oonn  bbaannkkss  aarriissiinngg  ffrroomm  eexxppoorrtt  ttrraaddee  bbiillllss  aacccceepptteedd  aanndd  ppaayyaabbllee  bbyy  tthheemm
sshhoouulldd  bbee  rreeppoorrtteedd  uunnddeerr  iitteemm  1100((cc))  bbeellooww..

((bb)) NNeeggoottiiaabbllee  cceerrttiiffiiccaatteess  ooff  ddeeppoossiitt  aanndd  ootthheerr  nneeggoottiiaabbllee  ddeebbtt  iinnssttrruummeennttss

RReeppoorrtt  aallll  hhoollddiinngg  ooff  nneeggoottiiaabbllee  ddeebbtt  iinnssttrruummeennttss  iissssuueedd  bbyy  bbaannkkss  aanndd
aauutthhoorriizzeedd  iinnssttiittuuttiioonnss..    EEnntteerr  tthheessee  iitteemmss  iinn  tthhee""NNeexxtt  ddaayy""  ccoolluummnn  aatt  mmaarrkkeett
vvaalluuee  iiff  tthheerree  iiss  aann  eessttaabblliisshheedd  sseeccoonnddaarryy  mmaarrkkeett  ffoorr  tthhee  iinnssttrruummeennttss  oorr  tthheeyy
sshhoouulldd  bbee  ssllootttteedd  iinnttoo  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ttiimmee  bbaannddss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  rreessiidduuaall
mmaattuurriittyy  aatt  bbooookk  vvaalluuee..

  ((cc)) AAcccceeppttaanncceess  aanndd  bbiillllss  ooff  eexxcchhaannggee  hheelldd

RReeppoorrtt  aaccccoorrddiinngg  ttoo  eexxppiirryy  ddaatteess  ooff  aallll  ccllaaiimmss  oonn  bbaannkkss  aanndd  ootthheerr  aauutthhoorriizzeedd
iinnssttiittuuttiioonnss  aarriissiinngg  ffrroomm  aacccceeppttaanncceess  aanndd  bbiillllss  ooff  eexxcchhaannggee  hheelldd  bbyy  tthhee
rreeppoorrttiinngg  iinnssttiittuuttiioonn..    BBiillllss  ppaayyaabbllee  aatt  ssiigghhtt  sshhoouulldd  bbee  rreeppoorrtteedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee
eexxppeecctteedd  ddaattee  ooff  rreecceeiipptt  ooff  ppaayymmeenntt..
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1111.. LLeennddiinngg  ttoo  nnoonn--bbaannkk  sseeccttoorr

((aa)) OOvveerrddrraaffttss  oouuttssttaannddiinngg  aanndd  llooaannss  rreeppaayyaabbllee  oonn  ddeemmaanndd

RReeppoorrtt  tthhee  ttoottaall  aammoouunntt  oouuttssttaannddiinngg  ooff  oovveerrddrraaffttss  aanndd  llooaannss  rreeppaayyaabbllee  oonn
ddeemmaanndd  iinn  tthhee  ""NNeexxtt  ddaayy""  ccoolluummnn..

((bb)) OOtthheerr  llooaannss  aanndd  aaddvvaanncceess  ttoo  ccuussttoommeerrss

RReeppoorrtt  aallll  llooaannss  aanndd  aaddvvaanncceess,,  ootthheerr  tthhaann  oovveerrddrraaffttss  aanndd  ddeemmaanndd  llooaannss,,  ttoo  nnoonn--
bbaannkk  ccuussttoommeerrss.. HHoollddiinnggss  ooff  nneeggoottiiaabbllee  ddeebbtt  iinnssttrruummeennttss,,  aacccceeppttaanncceess  oorr
bbiillllss  ooff  eexxcchhaannggee  iissssuueedd  oorr  aacccceepptteedd  bbyy  nnoonn--bbaannkkss  sshhoouulldd  bbee  rreeppoorrtteedd  uunnddeerr
iitteemm  1111((cc))  oorr  1111((dd))  bbeellooww..

((cc)) NNeeggoottiiaabbllee  ddeebbtt  iinnssttrruummeennttss

RReeppoorrtt  aallll  hhoollddiinngg  ooff  nneeggoottiiaabbllee  ddeebbtt  iinnssttrruummeennttss  iissssuueedd  bbyy  nnoonn--bbaannkkss..    TThhee
rreeppoorrttiinngg  mmeetthhoodd  iiss  ssaammee  aass  1100((bb))  aabboovvee..

((dd)) AAcccceeppttaanncceess  aanndd  bbiillllss  ooff  eexxcchhaannggee

RReeppoorrtt  aallll  ccllaaiimmss  oonn  nnoonn--bbaannkkss  aarriissiinngg  ffrroomm  aacccceeppttaanncceess  aanndd  bbiillllss  ooff  eexxcchhaannggee
hheelldd  bbyy  tthhee  rreeppoorrttiinngg  iinnssttiittuuttiioonn..  TThhee  rreeppoorrttiinngg  mmeetthhoodd  iiss  ssaammee  aass  1100((cc))  aabboovvee..

1122.. OOtthheerr  aasssseettss

TThhiiss  rreeffeerrss  ttoo  ootthheerr  aasssseettss  ooff  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn  wwhhiicchh  aarree  rreeppoorrtteedd  uunnddeerr  iitteemmss  1144,,
1166  aanndd  2222  ooff  tthhee  RReettuurrnn  ooff  AAsssseettss  aanndd  LLiiaabbiilliittiieess..

1144.. OOffff--bbaallaannccee--sshheeeett

((aa)) SSttaannddbbyy  ffaacciilliittiieess

RReeppoorrtt  aallll  iirrrreevvooccaabbllee  ssttaannddbbyy  ffaacciilliittiieess  ffoorr  wwhhiicchh  aa  ccoommmmiittmmeenntt  ffeeee  hhaass  bbeeeenn
ppaaiidd  bbyy  tthhee  rreeppoorrttiinngg  iinnssttiittuuttiioonn..      FFaacciilliittiieess  wwhhiicchh  ccaann  bbee  uusseedd  bbyy  tthhee
iinnssttiittuuttiioonn  aatt  aannyyttiimmee  wwiitthhoouutt  pprriioorr  nnoottiiccee  sshhoouulldd  bbee  rreeppoorrtteedd  iinn  tthhee  ""NNeexxtt  ddaayy""
ccoolluummnn..    FFaacciilliittiieess  wwhhiicchh  aarree  ccaallllaabbllee  aatt  oonnee  ddaayy''ss  nnoottiiccee  sshhoouulldd  bbee  rreeppoorrtteedd
uunnddeerr  tthhee  ""22  ddaayyss  ttoo  77  ddaayyss""  ccoolluummnn..    RReeppoorrtt  aallll  ootthheerr  ffaacciilliittiieess  tthhaatt  rreeqquuiirree
pprriioorr  nnoottiiffiiccaattiioonn  ttoo  tthhee  lleennddiinngg  iinnssttiittuuttiioonn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  lleennggtthh  ooff  tthhee
nnoottiiffiiccaattiioonn  ppeerriioodd  rreeqquuiirreedd..
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((bb)) OOtthheerr  rreecceeiivvaabblleess

TThhiiss  iitteemm  ccoovveerrss  aannyy  ootthheerr  iinnffllooww  ooff  ffuunnddss  ffoorr  wwhhiicchh  bbootthh  tthhee  aammoouunntt  aanndd
ppaayymmeenntt  ddaattee  aarree  kknnoowwnn  aanndd  wwhhiicchh  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  iinncclluuddeedd  eellsseewwhheerree,,  ee..gg..
iinntteerreesstt  rreecceeiippttss  oonn  eexxiissttiinngg  ccllaaiimmss  wwhhiicchh  hhaavvee  nnoott  yyeett  bbeeeenn  aaccccrruueedd  aanndd
rreecceeiivvaabblleess  ffrroomm  ccoonnttrraacctteedd  ssaallee  ooff  aasssseettss..  IIff  aann  iinnssttiittuuttiioonn  hhaass  aa  llooaann  wwhhiicchh
wwiillll  mmaattuurree  iinn  66  mmoonntthhss''  ttiimmee,,  tthhee  pprriinncciippaall  aammoouunntt  ooff  tthhiiss  llooaann  sshhoouulldd  bbee
rreeppoorrtteedd  uunnddeerr  iitteemm  1111((bb)),,  tthhee  iinntteerreesstt  aaccccrruueedd  uupp  ttoo  tthhee  rreeppoorrttiinngg  ddaattee  sshhoouulldd
bbee  rreeppoorrtteedd  uunnddeerr  iitteemm  1122,,  aanndd  tthhee  rreemmaaiinniinngg  iinntteerreesstt  uupp  ttoo  tthhee  mmaattuurriittyy  ooff  tthhee
llooaann  sshhoouulldd  bbee  rreeppoorrtteedd  iinn  tthhiiss  iitteemm..

CCoonnttrraa  iitteemmss  ssuucchh  aass  tthhoossee  rreellaattiinngg  ttoo  lleetttteerrss  ooff  ccrreeddiitt  oorr  ffoorreeiiggnn  eexxcchhaannggee
ccoonnttrraaccttss,,  sshhoouulldd  bbee  eexxcclluuddeedd..

1166.. NNeett  ppoossiittiioonn

TThhiiss  iiss  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  iitteemmss  77  ((ttoottaall  lliiaabbiilliittiieess))  aanndd  1155  ((ttoottaall  aasssseettss))..
WWhheerree  iitteemm  77  eexxcceeeeddss  iitteemm  1155,,  tthhee  nneett  ffiigguurree  sshhoouulldd  bbee  sshhoowwnn  iinn  bbrraacckkeettss  ttoo
iinnddiiccaattee  aa  nneeggaattiivvee  mmiissmmaattcchh  ppoossiittiioonn..

MMEEMMOORRAANNDDUUMM    IITTEEMMSS

22 ((aa)) DDeemmaanndd  aanndd  ssaavviinnggss  ddeeppoossiittss  aanndd  ccuurrrreenntt  aaccccoouunnttss

RReeppoorrtt  tthhee  mmiinniimmuumm  lleevveell  ooff  oouuttssttaannddiinngg  ddeemmaanndd,,  ssaavviinnggss  aanndd  ccuurrrreenntt  aaccccoouunntt
ddeeppoossiittss  oovveerr  tthhee  ppaasstt  ttwweellvvee  mmoonntthhss  ((iinncclluuddiinngg  tthhee  rreeppoorrttiinngg  mmoonntthh))..      FFoorr  tthhee
ssaakkee  ooff  ssiimmpplliicciittyy,,  uussee  tthhee  lloowweesstt  ""eenndd  ooff  tthhee  mmoonntthh""  ffiigguurree..

66 ((bb)) UUnnddrraawwnn  oovveerrddrraafftt  aanndd  ootthheerr  ccoommmmiittmmeennttss

TThhiiss  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn''ss  ccoommmmiittmmeennttss  wwhhiicchh  aarree  rreeppoorrtteedd  uunnddeerr  iitteemm
66((bb))..    TThheeyy  sshhoouulldd  bbee  ssllootttteedd  iinnttoo  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ttiimmee  bbaannddss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee
eessttiimmaatteedd  ddaatteess  ooff  ddrraawwddoowwnn  ooff  ssuucchh  ccoommmmiittmmeennttss  bbyy  tthhee  ccuussttoommeerrss..    TThhee
eessttiimmaattee  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  ffrroomm  ppaasstt  eexxppeerriieennccee..

1111 ((aa)) OOvveerrddrraafftt  oouuttssttaannddiinngg  aanndd  llooaannss  rreeppaayyaabbllee  oonn  ddeemmaanndd

TThhiiss  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn''ss  oouuttssttaannddiinngg  oovveerrddrraaffttss  aanndd  ddeemmaanndd  llooaannss  wwhhiicchh
aarree  rreeppoorrtteedd  uunnddeerr  iitteemm  1111((aa))..    TThheeyy  sshhoouulldd  bbee  ssllootttteedd  iinnttoo  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ttiimmee
bbaannddss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  eessttiimmaatteedd  ddaatteess  ooff  rreeppaayymmeennttss  bbyy  tthhee  ccuussttoommeerrss..
AAggaaiinn,,  tthhee  eessttiimmaattee  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  ffrroomm  ppaasstt  eexxppeerriieennccee..
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1111 ((bb)) OOtthheerr  llooaannss  aanndd  aaddvvaanncceess  ttoo  ccuussttoommeerrss

TThhiiss  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn''ss  oouuttssttaannddiinngg  llooaannss  aanndd  aaddvvaanncceess,,  ootthheerr  tthhaann
oovveerrddrraafftt  aanndd  llooaannss  rreeppaayyaabbllee  oonn  ddeemmaanndd  wwhhiicchh  aarree  rreeppoorrtteedd  uunnddeerr  iitteemm
1111((aa))..    TThheeyy  sshhoouulldd  bbee  ssllootttteedd  iinnttoo  tthhee  ssaammee  ttiimmee  bbaannddss  aass  uunnddeerr  iitteemm  1111((bb))
ooff  tthhee  AAsssseettss  IItteemmss,,  eexxcceepptt  ffoorr  rreevvoollvviinngg  llooaannss..    RReevvoollvviinngg  llooaannss  sshhoouulldd  bbee
rreeppoorrtteedd  iinn  tthhiiss  iitteemm  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn''ss  eessttiimmaattee  ooff  ddaatteess  ooff
rreeppaayymmeennttss  bbyy  ccuussttoommeerrss..    TThhee  eessttiimmaattee  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  ffrroomm  ppaasstt
eexxppeerriieennccee..

HHoonngg  KKoonngg  MMoonneettaarryy  AAuutthhoorriittyy
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