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第 一 公 證 署

證 明

中華中醫藥產業協會（澳門）

公佈的目的，茲證明上述社團的設立

章程文本自二零二零年四月十六日，存放

於本署的社團及財團存檔文件內，檔案組

1號73/2020。

中華中醫藥產業協會（澳門）章程

第一條——本會中文名稱為“中華

中醫藥產業協會（澳門）”，英文名稱：

“Chinese Traditional Chinese Medi-
cine Industry Association (Macao)”，
葡文名稱：“Associação da Indústria de 
Medicina Tradicional Chinesa de Chinesa 
(Macau)”（以下簡稱“本會”）。

第二條——本會目前會址設在澳門，

地址：澳門羅理基博士大馬路600E第一
國際商業中心24樓2405室。

第三條——1. 本會為非牟利團體，繼
承、弘揚、發展和創新中華中醫藥產業為

本會宗旨，并以積極擴大中醫藥在澳門社

會中的參與度及貢獻度為首要方向；從而

間接提升澳門市民對於中醫藥的整體認

知以及推動現代中醫藥的整體進步。2. 與
本會宗旨相似的協會、社團以共同組織，

參與和贊助等方式去建立其友誼關係，共

同推動、宏揚中醫藥研究及其發展。3. 致
力成為推動中醫藥產業的一分子，加強

會員間的溝通與聯繫，團結互助，相互促

進、遵守法規，維護會員的合法權益。

第四條——會員資格：1. 會員分別為
個人會員和團體會員，所有新入會會員，

須經理事會審批和正式通過後即可成為

本會正式會員。2. 個人會員：凡於粵港澳
大灣區依法從事中醫學相關職業之從業

人員，並熱心傳承中華文化的社會各界有

識之士，認同本會宗旨並願意遵守本會

章程，均可申請加入本會成為個人會員。

3. 團體會員：凡於粵港澳大灣區合法設立
與中醫藥範疇相關之團體，並願意遵守

本會章程，均可申請加入本會成為團體會

員。

第五條——會員權利：1. 出席會員大
會，並在會上參與討論會務，對會務有批

評和建議權；2. 參與本會所舉辦的一切
活動，享受本會所提供的各種優惠和福

利；3. 按本會章程之規定申請召開特別會
員大會；4. 所有會員享有在會員大會的選
舉權、被選舉權及表決權。

公 證 署 公 告 及 其 他 公 告   ANÚNCIOS NOTARIAIS E OUTROS

第六條——會員義務：1. 出席會員大
會；2. 遵守本會章程、內部規章及執行和
服從會員大會和理事會的決議事項；3. 維
護本會的聲譽及參與推動會務之發展；支

持與協助本會所舉辦之各項活動；4. 按期
按章繳交會費。

第七條——處分：對違反本會章程、

損害本會權益及聲譽的會員，理事會在查

證屬實後，將按事件的嚴重程度對其施以

警告、勸諭退會或開除會籍等處分。

第八條——退會：會員無故欠交會費

超過一年，即停止享受會員權利，經催收

仍不繳納者作自動退會論；而主動要求退

會者，應提前一個月以書面形式通知理事

會，並須繳清欠交本會的款項。

第九條——本會組織架構為：1. 會員
大會；2. 理事會；3. 監事會。

第十條——會員大會：1. 本會最高權
力機關為會員大會，每年召開一次，特殊

情況下可增加召開特別會員大會，其職權

如下：（1）制定或修改本會章程；（2）選
舉產生會員大會主席團及理、監事會各成

員；（3）通過年度工作方針、任務、工作計
劃及重大事項；（4）審查及批准理事會和
監事會之工作報告。2. 會員大會的召集及
運作：（1）會員大會由理事會召集，須在
所建議的會議日期前八天以掛號信形式

通知會員，召集書內須載明會議的日期、

時間、地點及有關之議程；（2）會員大會
的召開，須在超過半數會員出席的情況下

方為有效；（3）對議案進行表決，採取一
人一票的無記名投票方式，除本章程或法

律另行規定的情況外，任何議案均須得

到與會會員之半數以上同意通過，方為有

效；（4）會員如不能參與大會，可依本章
程規定委託其他會員代表出席。3. 會員大
會主席團：會員大會設主席團，主席團由

會長、副會長及秘書長組成。由會員大會

選舉產生。本會設會長1位及副會長若干
位，秘書長1位，任期3年，可連選連任。會
長對外代表本會，對內負責本會決策。會

長及副會長負責審查理事會提出的年度

工作報告、監事會提交的年度財政報告及

各項工作計劃，出席理事會議，理、監事

聯席會議。秘書長負責日常各項會務工作

的執行管理。

第十一條——理事會：1. 本會執行機
關為理事會。理事會成員由會員大會選舉

產生。理事會設理事長1位，副理事長若干
位；常務理事、理事各若干位。理事會總

人數必須為單數，任期3年，可連選連任。
理事長向會長負責，協助會長處理對外事

務，負責領導理事會執行會長工作會議

的所有決議，處理本會各項會務，總結與

財務預算、結算。副理事長協助理事長工

作，如理事長無暇，由副理事長依次代行

理事長職務。2. 理事會職權如下：（1）. 執
行主席團之決議；（2）. 計劃發展會員、會
務；（3）. 收取會費，籌募經費；（4）. 向會
員大會報告工作及提出建議；（5）. 在主
席團同意下召開理事會議及會員大會。

3. 理事會設常務理事若干名，協助理事長
處理日常會務。4. 本會屬具法人資格組
織，會長為本會法人代表，凡需與澳門特

別行政區或各有關機構簽署檔時，必須由

會長或理事長代表。

第十二條——監事會：1. 本會監察機
關為監事會，由會員大會選出若干名會員

組成，任期3年，可連選連任。其中1人為
監事長，副監事長若干名。每屆監事長與

理事長不能由同一人任職。2. 監事會職權
如下：（1）. 監察理事會執行會員大會之
決議；（2）. 定期審查賬目；（3）. 應邀列
席理事會議或常務理事會議，（4）. 對有
關年報及賬目制定財政報告呈交會員大

會。

第十三條——本會將聘請若干社會各

界知名人士、業界精英、資深專業人任榮

譽、名譽會長、顧問。

第十四條——本會經費主要來源：1. 
會員會費；2. 本會設立基金，接受會員及
社會各界熱心人士與團體企業的捐助；

3. 政府資助；4. 其他收入。

第十五條——收益、資產及結餘：本

會之收益、資產和結餘，只能運用於實現

本會宗旨之事宜上。

第十六條——財務賬簿：本會須設置

財務收支賬簿，理事會須確保所有收支賬

目接受註冊核數師監察，每年須將財務收

支賬簿與監事會一起制定財政報告呈交

會員大會審核。

第十七條——章程的修改和本會的

解散：本會章程的修改權和本會的解散

權屬會員大會的權力範圍。該等會員大

會除須按照本章程第十條2款的規定召集
外，還必須遵守以下條規定：1. 在會議召
集書上必須闡明召開大會的目的；2. 章
程之修訂議案，須在會員大會或特別會員

大會中方可表決，且必須得到不少於四分

之三出席會員的贊成票通過，方為有效；

3. 解散本會之議案，須在會員大會或特別
會員大會中方可表決，且必須得到不少於

四分之三全體會員的贊成票通過，方為有

效；4. 在通過解散本會之會議上，會員須
同時議決資產的處理方案，清盤工作由當

屆的理事會負責，按澳門特別行政區規定

法律程式進行。
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第十八條——內部規章：本會設有內

部規章，規範本會在行政管理及財務運作

上的細則事項，有關條文經會員大會討論

及通過後，另行公佈執行。

第十九條——章程之解釋：本章程各

條款之解釋權歸理事會。

第二十條——遺缺：本章程若有任何

遺缺之處，一概在會員大會中以適用之現

行澳門特別行政區法例補充。

二零二零年四月十六日於第一公證署

公證員 李宗興

（是項刊登費用為 $2,563.00）

(Custo desta publicação $ 2 563,00)

海 島 公 證 署

CARTÓRIO NOTARIAL
DAS ILHAS

證 明 書

CERTIFICADO

澳門文化傳播發展協會

為公佈的目的，茲證明上述社團的設

立章程文本自二零二零年四月十七日起，

存放於本署之“2020年社團及財團儲存
文件檔案”第1/2020/ASS檔案組第12號，
有關條文內容載於附件。

澳門文化傳播發展協會

章程

第一章

總則

第一條

名稱

本會中文名稱：“澳門文化傳播發展

協會”，英文名稱為：“Macau Cultura l 
Transmission Development Associa-
tion”，以下簡稱本會。

第二條

宗旨

本會為非牟利團體，宗旨為從事澳門

文化傳播發展，加強本澳與外地相關學術

交流，促進本澳的文化活動。

第三條

會址

本會設於：澳門宋玉生廣場411-417
號皇朝廣場11樓K。

第二章

會員

第四條

會員資格

凡贊成本會宗旨及認同本會章程者，

均可申請為本會會員。經本會理事會批准

後，便可成為會員，入會須填寫申請表格，

繳交會費。

第五條

會員權利及義務

（一）會員有選舉權及被選舉權，享

有本會舉辦一切活動和福利的權利。

（二）會員有遵守會章和決議，以及

繳交會費的義務。

第三章

組織機構

第六條

機構

本會組織機構包括會員大會、理事會

及監事會。

第七條

會員大會

（一）本會最高權力機構為會員大

會，負責制定或修改會章；選舉會長、副

會長、秘書、理事會及監事會成員；決定會

務方針；審查和批准理事會工作報告。

（二）會員大會設會長一名、副會長

若干名及秘書一名。每屆任期為三年，可

連選連任。

（三）會員大會每年至少舉行一次，

須最少提前八日以掛號信或簽收之方式

而為之，召集書內應指出會議之日期、時

間、地點及議程，如遇重大或特別事項得

召開特別會員大會。

（四）修改本會章程之決議，須獲出

席會員四分之三的贊同票；解散本會的決

議，須獲全體會員四分之三的贊同票。

（五）本會在不違反法律規定及本會

章程的原則下，得制定本會內部規章。內

部規章之解釋、修改及通過之權限均屬會

員大會。

第八條

理事會

（一）本會執行機構為理事會，負責

執行會員大會決議和日常具體會務。

（二）理事會由最少七名或以上單數

成員組成，設理事長一名、副理事長及理

事各若干名。每屆任期為三年，可連選連

任。

（三）理事會議每年至少召開三次。

會議在有過半數理事會成員出席時，方可

議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數

贊同票方為有效。

第九條

監事會

（一）本會監察機構為監事會，負責

監察理事會日常會務運作和財政收支。

（二）監事會由最少三名或以上單數

成員組成，設監事長、副監事長及監事各

一名。每屆任期為三年，可連選連任。

（三）監事會議每年至少召開三次。

會議在有過半數監事會成員出席時，方可

議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數

贊同票方為有效。

第四章

附則

第十條

經費

本會經費源於會員會費及各界人士

贊助；政府資助及其他合法收入；倘有不

敷或特別需用款時，得由理事會決定籌募

之。

第十一條

會徽

會徽（單色）

第十二條

附則

本章程如有未盡善處，按澳門現行法

律處理。

二零二零年四月十七日於海島公證署

二等助理員 林潔如

（是項刊登費用為 $2,247.00）

(Custo desta publicação $ 2 247,00)
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海 島 公 證 署

CARTÓRIO NOTARIAL
DAS ILHAS

證 明 書

CERTIFICADO

澳門咖啡愛好者協會

為公佈的目的，茲證明上述社團的設

立章程文本自二零二零年四月十七日起，

存放於本署之“2020年社團及財團儲存
文件檔案”第1/2020/ASS檔案組11號，有
關條文內容載於附件：

澳門咖啡愛好者協會

章程

第一章

總則

第一條

名稱

本會中文名稱：“澳門咖啡愛好者協

會”，英文名稱為：“Macau Coffee Fans 
Association”，以下簡稱本會。

第二條

宗旨

本會為非牟利團體，宗旨為：從事咖

啡文化推廣及學術交流，以促進友誼，提

高本澳在咖啡文化領域的知名度。

第三條

會址

本會設於：澳門宋玉生廣場411-417
號皇朝廣場11樓K。

第二章

會員

第四條

會員資格

凡贊成本會宗旨及認同本會章程者，

均可申請為本會會員。經本會理事會批准

後，便可成為會員，入會須填寫申請表格，

繳交會費。

第五條

會員權利及義務

（一）會員有選舉權及被選舉權，享

有本會舉辦一切活動和福利的權利。

（二）會員有遵守會章和決議，以及

繳交會費的義務。

第三章

組織機構

第六條

機構

本會組織機構包括會員大會、理事會

及監事會。

第七條

會員大會

（一）本會最高權力機構為會員大

會，負責制定或修改會章；選舉會長、副

會長、秘書、理事會及監事會成員；決定會

務方針；審查和批准理事會工作報告。

（二）會員大會設會長一名、副會長

若干名及秘書一名。每屆任期為三年，可

連選連任。

（三）會員大會每年至少舉行一次，

須最少提前八日以掛號信或簽收之方式

而為之，召集書內應指出會議之日期、時

間、地點及議程，如遇重大或特別事項得

召開特別會員大會。

（四）修改本會章程之決議，須獲出

席會員四分之三的贊同票；解散本會的決

議，須獲全體會員四分之三的贊同票。

（五）本會在不違反法律規定及本會

章程的原則下，得制定本會內部規章。內

部規章之解釋、修改及通過之權限均屬會

員大會。

第八條

理事會

（一）本會執行機構為理事會，負責

執行會員大會決議和日常具體會務。

（二）理事會由最少七名或以上單數

成員組成，設理事長一名、副理事長及理

事各若干名。每屆任期為三年，可連選連

任。

（三）理事會議每年至少召開三次。

會議在有過半數理事會成員出席時，方可

議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數

贊同票方為有效。

第九條

監事會

（一）本會監察機構為監事會，負責

監察理事會日常會務運作和財政收支。

（二）監事會由最少三名或以上單數

成員組成，設監事長、副監事長及監事各

一名。每屆任期為三年，可連選連任。

（三）監事會議每年至少召開三次。

會議在有過半數監事會成員出席時，方可

議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數

贊同票方為有效。

第四章

附則

第十條

經費

本會經費源於會員會費及各界人士

贊助；政府資助及其他合法收入；倘有不

敷或特別需用款時，得由理事會決定籌募

之。

第十一條

附則

本章程如有未盡善處，按澳門現行法

律處理。

二零二零年四月十七日於海島公證署

二等助理員 林潔如
（是項刊登費用為 $2,050.00）

(Custo desta publicação $ 2 050,00)

海 島 公 證 署

CARTÓRIO NOTARIAL
DAS ILHAS

證 明 書

CERTIFICADO

一帶一路（澳門）郵遞供應鏈協會

為公佈的目的，茲證明上述社團的設

立章程文本自二零二零年四月十七日起，

存放於本署之“2020年社團及財團儲存文
件檔案”第1/2020/ASS檔案組第10號，有
關條文內容載於附件。

一帶一路（澳門）郵遞供應鏈協會

章程

第一章

總則

第一條

名稱

本會中文名稱為“一帶一路（澳門）

郵遞供應鏈協會”，葡文名稱為“A s s o-
ciação de Cadeia de Fornecimento de 
Entrega Postal de Uma Faixa Uma Rota 
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(Macau)”，英文名稱為“The Belt and 
Road (Macao) Postal Delivery Supply 
Chain Association”。

第二條

宗旨

本會為非牟利團體，宗旨為推廣商務

貿易與運輸物流暨供應鏈，發掘合作商

機，增進共同利益，促進對外貿易、物流

與進出口業務之發展。

第三條

會址

本會會址設於澳門黑沙環大馬路32
號國際花園9-B，透過會員大會決議，可
將會址遷往澳門任何地方。

第二章

會員

第四條

會員資格

凡贊成本會宗旨及認同本會章程者，

均可申請為本會會員，經本會理事會批准

後，便可成為會員。

第五條

會員權利及義務

（一）會員有選舉權及被選舉權，享

有本會舉辦一切活動和福利的權利。

（二）會員有遵守會章和決議，以及

繳交會費的義務。

第三章

組織機構

第六條

機構

本會組織機構包括會員大會、理事

會、監事會。

第七條

會員大會

（一）本會最高權力機構為會員大

會，負責制定或修改會章；選舉會員大會

主席、副主席、秘書和理事會、監事會成

員；決定會務方針，審查和批准理事會工

作報告。

（二）會員大會設主席、副主席及秘

書各一名。每屆任期為三年，可連選連

任。

（三）會員大會每年舉行一次，至少

提前八天透過掛號信或簽收方式召集，通

知書內須註明會議之日期、時間、地點和

議程，如遇重大或特別事項得召開特別會

員大會。

（四）修改本會章程之決議，須獲出

席會員四分之三的贊同票；解散本會的決

議，須獲全體會員四分之三的贊同票。

（五）本會在不違反法律規定及本會

章程的原則下，得制定本會內部規章。內

部規章之解釋、修改及通過之權限均屬會

員大會。

第八條

理事會

（一）本會執行機構為理事會，負責

執行會員大會決議和日常具體會務。

（二）理事會由最少三名或以上單數

成員組成，設理事長、副理事長及理事各

一名。每屆任期為三年，可連選連任。

（三）理事會議每三個月召開一次。

會議在有過半數理事會成員出席時，方可

議決事宜，決議須獲出席會員之絕對多數

票贊同票方為有效。

第九條

監事會

（一）本會監察機構為監事會，負責

監督理事會日常會務運作和財政收支。

（二）監事會由最少三名或以上單數

成員組成，設監事長、副監事長及監事一

名。每屆任期為三年，可連選連任。

（三）監事會議每三個月召開一次。

會議在有過半數監事會成員出席時，方可

議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數

贊同票方為有效。

第四章

經費

第十條

經費

本會經費源於會員會費及各界人士贊

助，倘有不敷或特別需用款時，得由理事

會決定籌募之。

二零二零年四月十七日於海島公證署

二等助理員 林潔如

（是項刊登費用為 $2,090.00）

(Custo desta publicação $ 2 090,00)

海 島 公 證 署

CARTÓRIO NOTARIAL
DAS ILHAS

證 明 書

CERTIFICADO

澳門青年人才健康教育協會

為公佈的目的，茲證明上述社團的設

立章程文本自二零二零年四月二十一日

起，存放於本署之“2020年社團及財團儲
存文件檔案”第1/2020/A S S檔案組第13
號，有關條文內容載於附件。

澳門青年人才健康教育協會

章程

第一章

總則

第一條

名稱

本會中文名稱為“澳門青年人才健

康教育協會”，中文簡稱為“青健教協”，

葡文名稱為“Associação Educativa e de 
Saúde de Jovens Talentos de Macau”，
葡文簡稱為“A E S J T M”，英文名稱為
“Macau Youth Ta lent Hea lth and 
Education Association”，英文簡稱為
“M Y T H E A”，本章程以下簡稱為“本
會”。

第二條

宗旨

本會為一非牟利團體，以推廣青年健

康教育及義務工作為宗旨。

第三條

會址

本會會址設於澳門西灣民國大馬路

74號海景花園地下B座。

第二章

會員

第四條

會員資格

凡贊成本會宗旨及認同本會章程者，

均可申請成為本會會員。經本會理事會批

准後，便可成為會員。

第五條

會員的權利與義務

一、會員有選舉權及被選舉權，享有

本會舉辦一切活動和福利的權利。
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二、會員有遵守會章和決議，以及繳

交會費的義務。

第三章

組織架構

第六條

管理機關

本會組織機構包括會員大會、理事

會、監事會。

第七條

會員大會

一、本會最高權力機構為會員大會，

負責制定或修改會章；選舉會員大會會

長、副會長、秘書和理事會、監事會成員；

決定會務方針；審查和批准理事會工作報

告。

二、會員大會設會長、副會長及秘書

各一名。每屆任期為三年，可連選連任。

三、會員大會每年舉行一次，至少提

前八天透過掛號信或簽收之方式召集，通

知書內須註明會議之日期、時間、地點和

議程，如遇重大或特別事項得召開特別會

員大會。

四、修改本會章程之決議，須獲出席

會員四分之三的贊同票；解散本會的決

議，須獲全體會員四分之三的贊同票。

五、本會在不違反法律規定及本會章

程的原則下，得制定本會內部規章。內部

規章之解釋、修改及通過之權限均屬會員

大會。

第八條

理事會

一、本會執行機構為理事會，負責執

行會員大會決議和日常具體會務。

二、理事會由最少三名或以上單數成

員組成，設理事長、副理事長及理事各一

名。每屆任期為三年，可連選連任。

三、理事會議每三個月召開一次。會

議在過半數理事會成員出席時，方可議決

事宜，決議須獲出席成員的絕對多數贊同

票方為有效。

第九條

監事會

一、本會監察機構為監事會，負責監

察理事會日常會務運作和財政收支。

二、監事會由最少三名或以上單數成

員組成，設監事長、副監事長及監事各一

名。每屆任期為三年，可連選連任。

三、監事會議每三個月召開一次。會

議在有過半數監事會成員出席時，方可議

決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數贊

同票方為有效。

第四章

附則

第十條

經費

本會經費源於會員會費及各界人士贊

助，倘有不敷或特別需用款時，得由理事

會決定籌募之。

第十一條

會徽

二零二零年四月二十一日於海島公證

署

二等助理員 林潔如

（是項刊登費用為 $2,077.00）

(Custo desta publicação $ 2 077,00)

海 島 公 證 署

CARTÓRIO NOTARIAL
DAS ILHAS

證 明 書

CERTIFICADO

澳門觀賞魚協會

為公佈的目的，茲證明上述社團的設

立章程文本自二零二零年四月二十一日

起，存放於本署之“2020年社團及財團儲
存文件檔案”第1/2020/A S S檔案組第14
號，有關條文內容載於附件。

澳門觀賞魚協會

章程

第一章

總則

第一條

名稱

中文名稱為“澳門觀賞魚協會”，中文

簡稱為“澳魚協”。

英文名稱為“Macau Ornamental Fish 
Association”，英文簡稱為“MOFA”。

第二條

宗旨

本會為非牟利團體，宗旨為：

（一）培養澳門養魚人士對觀賞魚類

及水族文化的認識和追求。

（二）提升澳門養魚人士間的交流及

水族文化水平。

（三）為有志參加觀賞魚比賽的澳門

養魚人士，提供國際比賽平台及外出交流

機會，展現價值。

（四）促進和加強內地和其他國家、

地區的觀賞魚水族文化交流，提升澳門的

水族文化及影響力，宣傳澳門水族文化特

色。

第三條

會址

本會會址設於澳門氹仔海灣圍56號
海灣花園地下B座舖閣樓。

第二章

會員

第四條

會員資格

凡贊成本會宗旨及認同本會章程者，

均可申請為本會會員。經由本會理事會審

批後，便可成為會員。

第五條

會員權利及義務

（一）會員有選舉權及被選舉權，享

有本會舉辦一切活動和福利的權利。

（二）會員有遵守會章和決議，以及

繳交會費的義務。

第三章

組織機構

第六條

機構

本會組織機構包括會員大會、理事

會、監事會。

第七條

會員大會

（一）本會最高權力機構為會員大

會，負責制定或修改會章；選舉會員大會

主席、副主席、秘書和理事會、監事會成

員；決定會務方針；審查和批准理事會工

作報告。



N.º 18 — 29-4-2020 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 5931

（二）會員大會設主席、副主席及秘

書各一名。每屆任期為三年，可連選連

任。

（三）會員大會每年舉行一次，至少

提前八天透過掛號信或簽收之方式召集，

通知書內須註明會議之日期、時間、地點

和議程，如遇重大或特別事項得召開特別

會員大會。

（四）修改本會章程之決議，須獲出

席會員四分之三的贊同票；解散本會的決

議，須獲全體會員四分之三的贊同票。

（五）本會在不違反法律規定及本會

章程的原則下，得制定本會內部規章。內

部規章之解釋、修改及通過之權限均屬會

員大會。

第八條

理事會

（一）本會執行機構為理事會，負責

執行會員大會決議和日常具體會務。

（二）理事會由最少三名或以上單數

成員組成，設理事長、副理事長及理事各

一名。每屆任期為三年，可連選連任。

（三）理事會議每三個月召開一次。

會議在有過半數理事會成員出席時，方可

議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數

贊同票方為有效。

（四）經理事會決議，可聘請社會熱

心人士為本會顧問及名譽顧問。

第九條

監事會

（一）本會監察機構為監事會，負責

監察理事會日常會務運作和財政收支。

（二）監事會由最少三名或以上單數

成員組成，設監事長、副監事長及監事各

一名。每屆任期為三年，可連選連任。

（三）監事會議每三個月召開一次。

會議在有過半數監事會成員出席時，方可

議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數

贊同票方為有效。

第四章

附則

第十條

經費

本會經費源於會員會費及各界人士贊

助，倘有不敷或特別需用款時，得由理事

會決定籌募之。

第十一條

會徽

二零二零年四月二十一日於海島公證

署

二等助理員 林潔如

（是項刊登費用為 $2,366.00）

(Custo desta publicação $ 2 366,00)

私 人 公 證 員

CARTÓRIO PRIVADO                            
MACAU

證 明 書

CERTIFICADO

“豹哥營電坊青草文化影音工作室”

Certifico, por extracto, que por docu-
mento autenticado, outorgado em 9 de 
Abril de 2020, arquivado neste Cartório 
e registado sob o n.º 3 do Maço de Docu-
mentos Autenticados de Constituição de 
Associações e de Instituição de Fundações 
e Alteração de Estatutos n.º 1/2020-B, foi 
constituída a associação com a denomina-
ção em epígrafe, que se regerá pelos esta-
tutos constantes da cópia anexa e que vai 
conforme o original a que me reporto. 

豹哥營電坊青草文化影音工作室章程

第一章

總則

第一條

名稱及會址

一. 本會定名：“豹哥營電坊青草文化
影音工作室＂；

二. 本會會址：澳門海邊新街159號信
逸軒1樓C。

第二條

宗旨

本會屬非牟利團體，宗旨為：

一、在中華人民共和國澳門特別行政

區下，促進屬於澳門音樂表演文化。

二、愛中國愛澳門。

三、增加澳門市民對民餘康樂的興

趣，增進澳門社區健康和諧發展。

四、增加澳門與國內交流的機會，促

使兩地文化融合。

第二章

會員

第三條

會員資格

凡在本澳愛好表演或音樂之個人或

法人，認同本會章程，辦理入會手續，經

理事會批准，按規定繳納會費，方可成為

會員。

第四條

會員權利

一、依章程之規定參與會務；

二、擁有選舉權和被選舉權；

三、可參加本會各項活動。

第五條

會員義務

一、遵守會章；

二、支持會務工作；

三、按時繳納會費；

四、維護本會聲譽及利益。

第六條

會員身份之喪失

凡違反會章、影響本會聲譽者，經勸

告無效，經理事會議決有權予以警告或開

除會籍處分。

第三章

組織

第七條

會員大會

一、會員大會為本會最高權力機關，

其職權如下：

a）制定或修改會章；
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b）選舉會長、副會長、理事會及監事
會成員；

c）審查及通過理事會之工作報告及
賬目結算；

d）修改本會章程。

二、會員大會每年召開一次，由理事會

召集，大會之召集最少提前八日以掛號信

方式或透過簽收方式為之，召集書內應指

出會議之日期、時間、地點及議程；

三、會員大會於第一次召集時須最少

有半數會員出席，方有決議權，如不足法

定人數，大會可於召集書內所訂定的時間

一小時後再次召開，屆時，不論出席會員

之人數多寡，均可作出決議；

四、會長及理事長須由出席會員大會

成員全體贊同票選出；

五、除會長及理事長外其他管理機關

成員，須由出席會員大會成員全體絕對多

數贊同票選出。

第八條

會長

一、本會設正會長一人，副會長若干

人，任期三年，連選得連任；

二、正、副會長擔任會員大會正、副主

席，負責主持會員大會，並代表本會參與

社會活動及負責協調會務工作。

第九條

理事會

一、理事會為執行機關；

二、理事會召開會員大會、執行會員

大會決議、管理會務及制訂工作報告；

三、理事會由會員大會選舉產生，設

理事長壹人，副理事長若干人及理事若干

人，總人數須為單數，理事會成員任期三

年，連選得連任；

四、理事會每三個月召開一次會議，

由理事長負責召集主持，並領導有關會務

工作。

第十條

監事會

監事會設監事長壹人、副監事長若干

及監事若干人，成員總人數須為單數，負

責監察會務工作。監事會成員任期三年，

連選得連任。

第十一條

顧問

經理事會決定，可聘請熱心社會人士

為本會名譽顧問、顧問。

第四章

附則

第十二條

章程修改及本會解散

一、修改章程之決議，須獲出席會員

大會之會員四分之三之贊同票；

二、解散本會之決議，須獲本會全體

會員四分之三之贊同票；

三、解散本會後，應將所有屬於本會

財物捐給本地慈善機構。

第十三條

章程的解釋

本會章程任何條款之解釋權歸會員

大會。

第五章

其他

第十四條

經費來源

本會為非牟利社團。本會之經費來源

包括會費、利息、其它合法收入、會員及熱

心人士捐贈，以及公私營的資助。

私人公證員 蘇雅麗

Cartório Privado, em Macau, aos 9 de 
Abril de 2020. — A Notária, Ana Soares.

（是項刊登費用為 $2,694.00）

(Custo desta publicação $ 2 694,00)

私 人 公 證 員

CARTÓRIO PRIVADO 
MACAU

證 明 書

CERTIFICADO

Associação Ministério Internacional 
Bethesda Macau

Bethesda Ministries lnternational 
Macau Association

Certifico, para efeitos de publicação, 
que se encontra arquivado, no Cartório do 
Notário Privado Ricardo Sá Carneiro, des-
de 21 de Abril de 2020, no maço a que se 
refere a alínea f) do n.º 2 do artigo 45.º do 
Código do Notariado com o n.º 1/2020, sob 
o n.º 3, o acto de constituição da associação 

com a denominação em epígrafe, que se re-
gerá pelas cláusulas constantes dos artigos 
seguintes que constituem os seus estatutos: 

Associação Ministério Internacional 
Bethesda Macau

Estatutos

Artigo primeiro

(Denominação e sede)

Um. A associação religiosa criada pelos 
presentes estatutos denomina-se, para 
todos os efeitos legais, «Associação Minis-
tério Internacional Bethesda Macau», em 
inglês: «Bethesda Ministries Internatio-
nal Macau Association», em abreviatura 
«BMIMA»;

Dois. A Associação tem a sua sede na 
Rua do Paraíso, n.º 6, Edifício Va Un, 
andar — 3-E, Macau, sem prejuízo de 
criação, por motivo da sua actividade, de 
lugares de cultos e acção social, bem como 
de departamentos ou missões dentro e fora 
do Território, e a sua duração é por tempo 
indeterminado, a partir de hoje.

Artigo segundo

(Associados)

Um. Fazem parte da Associação as pes-
soas singulares que tiverem sido admitidas 
como membros pela Assembleia Geral, sob 
proposta do Pastor, e cujos nomes constem 
dos registos da Igreja;

Dois. Só serão admitidas como membros 
as pessoas que professem a Cristo como 
Salvador pessoal e que vivam em con-
formidade com os princípios, doutrinas, 
ordem e disciplina da Associação, cujos 
ensinamentos se baseiam na Bíblia Sagra-
da, autoridade suprema aceite pelas Igrejas 
Protestantes, comummente chamadas Pen-
tecostais;

Três. Poderão ser excluídos da Associa-
ção, por decisão da Assembleia Geral, os 
membros cuja vida moral e espiritual não 
estejam em conformidade com a ordem, 
doutrina e disciplina da associação reli-
giosa denominada Associação Ministério 
Internacional Bethesda Macau;

Quatro. A readmissão de membros ex-
cluídos é efectuada por proposta do Pastor 
e da competência da Assembleia Geral.

Artigo terceiro

(Fins)

A Associação tem por objectivos:

a) Prestar culto a Deus, segundo o ensino 
das Sagradas Escrituras;
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b) Instruir os seus membros nas dou-
trinas evangélicas ensinadas pelas igrejas 
Evangélicas Protestantes;

c) Difundir o Evangelho de Cr isto, 
nomeadamente através de conferências 
públicas, serviços religiosos, reuniões ao 
ar livre, campos de férias e publicações de 
livros, jornais, folhetos e audiovisuais;

d) Prestar assistência espiritual nos lares, 
hospitais, prisões ou em qualquer outro 
lugar onde a presença dos seus Ministros 
Evangélicos seja requerida;

e) Promover a solidariedade social atra-
vés de acções de beneficência, assistência 
humanitária e ajuda a famílias necessita-
das; e

f ) Promover a investigação religiosa 
através de centros de ensinos religiosos, 
como Institutos Bíblicos, para que o co-
nhecimento das Sagradas Escrituras sejam 
preservados e que vise a valorização e a 
continuidade da herança cristã em Macau.

Artigo quarto

(Defesa dos interesses dos associados)

A Associação defenderá os interesses 
legítimos dos seus associados junto do 
Governo de Macau, assim como de outras 
entidades que achar conveniente e neces-
sário.

Artigo quinto

(Património)

O património da Associação é constituído 
por:

a) Contribuições voluntárias dos seus 
membros e, bem assim de qualquer he-
rança, legados ou doações de que venha a 
beneficiar; e

b) Bens imóveis ou de outra natureza, 
adquiridos a título gratuito ou oneroso.

Artigo sexto

(Realização dos fins)

Para a realização dos seus fins pode a 
Associação:

a) Adquirir, comprar ou onerar bens 
imóveis ou de outra natureza para a insta-
lação de Igreja;

b) Dispor dos mesmos bens livremente 
e administrá-los, nos termos por que o po-
dem fazer, segundo a lei civil;

c) Contrair empréstimos requeridos para 
a prossecução dos fins da Associação, nos 
termos e condições previamente aprova-
dos; e

d) Organizar livremente as suas activida-
des com a utilização dos meios adequados.

Artigo sétimo

(Órgãos)

São órgãos da Associação:

a) Assembleia Geral;

b) Direcção da Associação; e

c) Conselho Fiscal.

Artigo oitavo

(Responsabilidades)

Um. Todas as actividades religiosas ou 
espirituais, desenvolvidas pela Associação, 
são da exclusiva responsabilidade do Pas-
tor, assessorado por outros irmãos escolhi-
dos para o efeito, conforme as regras e as 
tradições das Igrejas Pentecostais.

Dois. O Pastor tem assento, por direito 
próprio, e voto de qualidade, na Assem-
bleia Geral e na Direcção.

Artigo nono

(Duração de Mandato)

Os cargos dos órgãos da Associação, se-
rão desempenhados por mandato com du-
ração de dois anos, sem limite de reeleição.

Artigo décimo

(Assembleia Geral)

Designação e Competências

Um . A Assembleia Geral é o órgão 
soberano da Associação, é composto por 
todos os membros e reúne ordinariamente, 
uma vez por ano, e extraordinariamente, 
sempre que convocada por meio de carta 
registada, enviada com a antecedência 
mínima de oito (8) dias, ou mediante de 
protocolo efectuado com a mesma antece-
dência; na convocatória indicar-se-á o dia, 
hora e local da reunião e a respectiva or-
dem de trabalho. Essa convocatória poderá 
ser feita, pela Direcção, ou a requerimento 
de quinze membros da Associação.

Dois. A Mesa da Assembleia Geral é 
constituída pelo Presidente, que presidirá, 
e por dois membros por este escolhidos 
para secretariar.

Compete à Assembleia Geral:

a) Eleger e destituir os membros efecti-
vos dos restantes órgãos da Associação;

b) Aprovar as contas da Associação, me-
diante parecer do Conselho Fiscal;

c) Associação só pode ser extinta por de-
liberação da Assembleia Geral, em sessão 
extraordinária, convocada expressamente 
para o efeito; e

d) Tomar todas as deliberações que lhes 
sejam legal ou estatutariamente atribuídas, 

tendo em vista o progresso da Associação 
e a boa harmonia dos seus membros.

Artigo décimo primeiro

(Direcção)

Designação e Competências

A Direcção é constituída por três ele-
mentos; um presidente, um vice-presidente 
e um vogal, eleitos pela Assembleia Geral 
ordinária.

Compete à Direcção:

a) Compete à Direcção que é o Órgão de 
administração, gerir o património da As-
sociação e apresentar um relatório anual 
da administração;

b) Representar a Associação, por inter-
médio do seu presidente, activa e passiva-
mente, perante quaisquer entidades oficiais 
ou privadas; e

c) Cumprir as demais obrigações cons-
tantes da lei e dos estatutos.

Artigo décimo segundo

(Conselho Fiscal)

Designação e Competências

O Conselho Fiscal é constituído por três 
elementos; presidente e dois vogais, eleitos 
pela Assembleia Geral ordinária.

Compete ao Conselho Fiscal:

a) Compete fiscalizar a actividade patri-
monial e financeira da Associação, acon-
selhando a Direcção, a pedido desta, em 
matéria de âmbito administrativo e finan-
ceiro;

b) A este Conselho também compete dar 
parecer sobre qualquer assunto financeiro 
que lhe seja apresentado pela Direcção, 
e elaborar um relatório anual sobre a sua 
acção fiscalizadora.

Artigo décimo terceiro

(Extinção e destino dos bens)

Um. A Associação só pode ser extinta 
por deliberação da Assembleia Geral em 
sessão extraordinária.

Dois. As deliberações sobre a dissolução 
ou prorrogação da pessoa colectiva reque-
rem o voto favorável de três quartos do 
número de todos os associados.

Três. Ao aprovar a extinção e inerente 
dissolução do seu património, a Assem-
bleia Geral deliberará sobre o destino a 
dar aos bens.
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Quatro. Cada bens imóveis ou de outra na-
tureza que foram adquiridos pela Associação 
à título gratuito ou oneroso, devem constar 
inscritos numeradamente no livro de Actas, 
tais bens são abrangidos e protegidos por 
Lei da Região Administrativa Especial de 
Macau.

Cinco. Ao aprovar a extinção e inerente 
dissolução do seu património, à Assem-
bleia Geral, após saldar e liquidar todas as 
dívidas da Associação, cabe à Assembleia 
Geral deliberar sobre o destino a dar aos 
bens que restarem, que porventura foram 
adquiridos através da Associação ou atra-
vés de doações voluntárias.

Artigo décimo quarto

(Alterações de estatutos)

As deliberações sobre alterações dos es-
tatutos exigem o voto favorável de três quar-
tos do número dos associados presentes.

Artigo décimo quinto

(Norma transitória)

Enquanto não forem eleitos os membros 
da Direcção, haverá uma comissão directiva, 
composta pelos associados fundadores:

Direcção:

a) Presidente: Imelda Cotinguey William, 
casada, de nacionalidade filipina, residente 
em Macau, na Rua do Paraíso, n.º 6, Edifício 
Va Un, 3.º andar «E»;

b) Vice Presidente: Manghi, Kenneth 
Lacaden, casado, de nacionalidade filipina, 
residente em Macau, na Rua Imprensa Na-
cional, n.º 7, Edifício Fung Meng, 2.º andar 
«I»; e

c) Vogal: Nanali, Florencia Powec, ca-
sada, de nacionalidade filipina, residente 
em Macau, na Rua de Nam Keng, n.º 270, 
Edifício Dragão Precioso, 7.º andar «AF», 
Taipa.

Conselho Fiscal:

a) Presidente do Conselho Fiscal: Sagubo, 
Ligaya Bautista, casada, de nacionalidade 
filipina, residente em Macau, na Rua Mar-
ques Oliveira, n.º 18, Edifício Moon Fok, 4.º 
andar «H»;

b) Vogal: Cotinguey, Betty Bas Ilen, casa-
da, de nacionalidade filipina, residente em 
Macau, na Rua Seis dos Jardins do Ocea-
no, n.º 83, Edifício Ocean Garden, Lote W, 
Taipa; e

c) Vogal: Mary Jean Pasi Bilag, casada, 
de nacionalidade filipina, residente em Ma-
cau, na Rua do Patane, n.º 50, Edifício Fok 
Hou, 2.º andar «B».

Cartório Privado, em Macau, aos 22 de 
Abril de 2020. — O Notário, Ricardo Sá 
Carneiro.

（是項刊登費用為 $4,517.00）

(Custo desta publicação $ 4 517,00)

Deloitte Touche Tohmatsu — 
Sociedade de Auditores

Artigo primeiro

A sociedade adopta a denominação de 
«Deloitte Touche Tohmatsu — Sociedade 
de Auditores», em chinês “德勤•關黃陳方
會計師行” e em inglês «Deloitte Touche 
Tohmatsu», com sede em Macau, na Ave-
nida do Infante D. Henrique, n.os 43-53A, 
Edifício «The Macau Square», 19.º andar 
«H-L», podendo estabelecer sucursais ou 
mudar o local da sede quando entender 
conveniente.

Artigo segundo

O seu objecto consiste na prestação de 
serviços de revisores de contas, auditores 
fiscais e contabilísticos e consultores fiscais 
ou técnicos de economia e finanças.

Artigo terceiro

A sua duração é por tempo indetermina-
do, contando-se o seu início, para os efeitos 
legais, a partir da data da sua constituição.

Artigo quarto

O capital social, integralmente subscrito 
e realizado em dinheiro, é de cem mil pata-
cas e corresponde à soma das seguintes en-
tradas de capital ou quotas: Kwok Sze Man
郭詩敏, auditora registada — uma quota 
de noventa e nove mil patacas; Lo Wai Kin 
羅偉健, auditor registado — uma quota de 
mil patacas.

Artigo quinto

A cessão de quotas, quer entre os sócios, 
quer a terceiros auditores registados, de-
pende do consentimento da sociedade.

Artigo sexto

A administração da sociedade pertence 
a todos os sócios, iniciando-se e terminan-
do, automaticamente, o mandato de cada 
administrador com a aquisição e a perda 
da qualidade de sócio.

Parágrafo primeiro

A sociedade obriga-se pela assinatura de 
dois administradores ou de um administra-

dor e um mandatário designado por deci-
são da maioria dos administradores, para a 
prática de actos e contratos específicos ou 
identificados por categorias, e constituído 
por procuração a outorgar em nome da so-
ciedade por qualquer administrador.

Parágrafo segundo

Os actos de mero expediente poderão 
ser firmados por qualquer um dos admi-
nistradores ou por mandatário designado 
e constituído segundo o disposto no corpo 
deste artigo.

Artigo sétimo

Os anos sociais serão os anos civis e os 
balanços serão fechados em trinta e um de 
Dezembro de cada ano.

Artigo oitavo

Os lucros líquidos serão divididos pelos 
sócios na proporção das suas partes sociais.

（是項刊登費用為 $1,143.00）

(Custo desta publicação $ 1 143,00)

私 人 公 證 員

CARTÓRIO PRIVADO                            
MACAU

證 明 書

CERTIFICADO

澳門原始點公益交流協會

Certifico, para efeitos de publicação por 
extracto, que se encontra arquivado neste 
Cartório, sob o n.º 5 do Maço n.º 1/2020 
de Depósito de Associações e Fundações, 
um exemplar da alteração dos artigos 7.º, 
8.º e 9.º dos estatutos da associação com a 
denominação em epígrafe, que passa a ter 
a redacção constante do documento anexo. 

澳門原始點公益交流協會

章程

第七條

會員大會

（二）會員大會設主席一名、副主席

若干名及秘書一名，成員必須為單數。每

屆任期為三年，可連選連任。
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第八條

理事會

（二）理事會由最少三名或以上單數

成員組成，設理事長一名、副理事長及理

事若干名，成員必須為單數。每屆任期為

三年，可連選連任。

第九條

監事會

（二）監事會由最少三名或以上成員

組成，設監事長一名、副監事長及監事若

干名，成員必須為單數。每屆任期為三

年，可連選連任。

私人公證員 潘世隆

Cartório Privado, em Macau, aos 21 
de Abril de 2020. — O Notário, Marcelo 
Poon.

（是項刊登費用為 $749.00）

(Custo desta publicação $ 749,00)
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澳門通股份有限公司

試算表於二零二零年三月三十一日

董事

廖卓明

會計主管

黃偉岸

（是項刊登費用為 $2,480.00）

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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華南商業銀行股份有限公司澳門分行

試算表

於二零二零年三月三十一日

 

 經理 會計主管

 蕭雅琴 林琪

（是項刊登費用為 $2,480.00）
(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.
SUCURSAL DE MACAU

Balancete do razão em 31 de Março de 2020

 A Directora Geral Adjunta,

Chan Fong Mei

O Director Geral Adjunto,

Constantino Alves Mousinho

（是項刊登費用為 $2,480.00）

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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交通銀行股份有限公司澳門分行

試算表於二零二零年三月三十一日

 澳門分行行長 財務部總經理

 吳曄 王見非

（是項刊登費用為 $2,480.00）

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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澳門發展銀行股份有限公司

試算表於二零二零年三月三十一日

 副行長 會計主管

 劉振明 鄭綿紅

（是項刊登費用為 $2,480.00）
(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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新鴻基投資服務有限公司（澳門分行）

試算表於二零二零年三月三十一日

澳門分行主管

歐陽彩珍

分行部 高級副總裁

江紹田

（是項刊登費用為 $1,240.00）

(Custo desta publicação $ 1 240,00)
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中國農業銀行股份有限公司澳門分行

試算表於二零二零年三月三十一日

 
澳門元

總經理

林銳杰

會計主管

蘇立煒

（是項刊登費用為 $2,480.00）

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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根據澳門特別行政區娛樂場幸運博彩或其他方式的博彩經營批給合同第五十九條，特此公佈以下文件：

1. 二零一九年年度業務報告

董事會報告

截至二零一九年十二月三十一日止年度

公司架構

永利渡假村（澳門）股份有限公司（「本公司」）為於中華人民共和國澳門特別行政區（「澳門」）註冊成立的一間有限責任公司。

本公司主要為中華人民共和國香港特別行政區註冊成立之Wynn Resorts (Macau),  Limited所擁有。根據董事之意見，本公司的最
終母公司為美國註冊成立並上巿之Wynn Resorts, Limited（「WRL」）。二零零九年十月九日，WRL於香港聯合交易所首次公開發
售永利澳門有限公司之27.7% 股權。永利澳門有限公司於開曼群島註冊成立，並透過其附屬公司擁有本公司100% 股權。

本公司擁有並經營永利皇宮及永利澳門，本公司於二零零二年六月二十四日與澳門政府簽訂博彩經營批給合同並在批給合同下

經營這兩間位於澳門的綜合娛樂場度假村勝地。為期二十年的批給期限，從二零零二年六月二十七日開始到二零二二年六月二十六日

屆滿。

永利皇宮

永利皇宮（一個佔地600萬平方呎的綜合度假村）於2016年8月22日在澳門路氹地區開業，交通便利，距離澳門國際機場及澳門氹
仔客運碼頭僅數分鐘路程，且鄰接近期於路氹區開展營運的澳門輕軌系統的一個停靠站。

永利皇宮的特色（於2019年12月31日）包括：

‧佔地約424,000平方呎的娛樂場空間，提供24小時博彩及各式各樣的博彩遊戲，包括323張賭枱及1,011部角子機，私人博彩廳
及天際娛樂場；

‧免費的公眾娛樂景點，包括一個8英畝的表演湖、栩栩如生的花卉藝術展示及藝術品展示；

‧一間豪華酒店，合共1,706間豪華客房、套房及別墅；

‧十四間餐飲店；

‧佔地約106,000平方呎的高端名牌零售店；

‧康體及休閒設施，包括纜車（「觀光纜車」）、健身中心、水療康體中心、髮廊及泳池；及

‧佔地約37,000平方呎的會議空間。

本公司位於永利皇宮的水晶蓮宮正處於初步規劃及設計階段。本公司目前預期水晶蓮宮將會成為一個獨特的世界級文化勝地，

配有藝術、劇院及互動裝置、種類繁多的餐飲供應、增設的酒店客房及數個標誌性娛樂設施。本公司預計於2021年底開展水晶蓮宮
的首期建設。

永利澳門

永利澳門（一個佔地300萬平方呎的綜合度假村）位於澳門半島的中心，於2006年9月6日開業。永利澳門於2007年12月及2009年
11月完成擴建工程，增設了更多博彩場地和額外的餐飲及零售設施。永利澳門的萬利為永利澳門的進一步擴建項目，於2010年4月開
業，增加了酒店住宿及豐富的博彩與非博彩設施。

永利澳門的特色（於2019年12月31日）包括：

‧佔地約252,000平方呎的娛樂場空間，提供24小時博彩及各式各樣的博彩遊戲，包括322張賭枱及838部角子機，私人博彩廳、
天際娛樂場及一個設有9張撲克牌賭枱的撲克區；

‧免費的公眾娛樂景點，包括圓拱形大堂設有一個以中國十二生肖為主題的特色天花、以黃金「吉祥樹」及「富貴龍」為主題的表

演項目和一個表演湖；
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‧兩間豪華酒店，合共1,010間豪華客房及套房；

‧十二間餐飲店；

‧ 佔地約59,000平方呎的高端、名牌零售店；

‧ 康體及休閒設施，包括兩間健身中心及水療康體中心、一間髮廊及一個泳池；及

‧ 佔地約31,000平方呎的會議空間。

本公司於永利澳門的「湖畔娛樂場」擴建部分的第一期於2019年11月開幕，設有44張中場賭枱及經翻新的角子機貴賓區。本公司
預計第二期將於2020年上半年開幕，包括兩間新餐廳及佔地約7,000平方呎的額外零售空間。此外，本公司已於2019年12月完成萬利
酒店客房翻新項目。酒店內410間客房已全部翻新，置換特選傢俬及配置。該項目亦包括客房控制系統、入口系統及特選的照明設備
的升級。

本公司二零一九年年度經營業績

二零一九年的經營收益總額約為澳門元372.5億，較二零一八年低8.7%。本公司錄得經調整後的物業EBITDA(1) 約澳門元97.0
億，較去年下跌 12.6%。此減少主要是由於永利皇宮及永利澳門的貴賓賭枱收益減少所致，惟部分被中場賭枱收益增加所抵銷。

娛樂場收益由二零一八年的澳門元351.2億（佔經營收益總額的86.1%）減少9.5%至二零一九年的澳門元317.8億（佔經營收益總
額的85.3%）。組成部分及原因如下：

貴賓賭枱毛收益(2)由二零一八年的澳門元279.5億減少24.9%至二零一九年的澳門元210.0億。此減少乃受永利皇宮及永利澳門
的業務量減少所致，貴賓賭枱轉碼數(3)總數由二零一八年的澳門元9,594.1億減少31.6%至二零一九年的澳門元6,561.7億，惟部分被
永利皇宮及永利澳門貴賓賭枱收益佔轉碼數百分比增加所抵銷。

中場賭枱毛收益(4)由二零一八年的澳門元179.3億增長5.9%至二零一九年的澳門元189.8億。此增長乃受永利皇宮及永利澳門的
業務量增加及永利澳門的中場賭枱收益百分比上升所帶動。

二零一八年的角子機收益(5)澳門元29.5億與二零一九年的角子機收益(5)澳門元29.5億基本保持相對平穩。永利皇宮及永利澳門
的業務量減少，角子機投注額(6)總數由二零一八年的澳門元619.4億減少2.7%至二零一九的澳門元602.5億，以及角子機平均數目的
減少，被永利澳門的每部角子機每日收益增加所抵銷。

 永利皇宮於二零一九年度錄得酒店之平均每日房租（「平均每日房租」）為澳門元2,174，而二零一八年則為澳門元2,136。永利皇
宮於二零一九年的酒店入住率(7)為97.2%，而二零一八年則為96.5%。因此，永利皇宮於二零一九年度的每間可供使用客房收益（「每
間可供使用客房收益」）為澳門元2,112，較二零一八年的澳門元2,062上升2.4%。永利澳門於二零一九年度錄得酒店之平均每日房租
為澳門元2,311，而二零一八年則為澳門元2,287。永利澳門於二零一九年及二零一八年的酒店入住率(7)均為99.2%。因此，永利澳門於
二零一九年度的每間可供使用客房收益為澳門元2,293，較二零一八年的澳門元2,268上升1.1%。

附註：

註1：「經調整後的物業EBITDA」是指扣除銀行利息收入、融資成本、淨匯兌差額、償還債務虧損、所得稅、折舊及攤銷、物業
費用及其他、以股份為基礎的報酬以及其他非經營收入和支出前的盈利。

註2：「貴賓賭枱毛收益」是指保留並記錄作為博彩毛收益之貴賓分部轉碼數。

註3：「貴賓賭枱轉碼數」是指所有於貴賓計劃中損失的泥碼賭注總和。

註4：「中場賭枱毛收益」是指保留並記錄作為博彩毛收益之中場分部投注額。

註5：「角子機收益」是指保留並記錄作為博彩毛收益之角子機投注額。

註6：「角子機投注額」是指於角子機投注額總額。

註7：「入住率」是指於相關年度實際入住的酒店客房總數佔可供入住的酒店客房總數之百分比。可供入住的酒店客房不包括於相
關年度因翻新工程而停止服務的客房。

期後事項

於二零二零年早期，新型冠狀病毒（「COV ID-19」）於中國武漢爆發。為應對新型冠狀病毒的爆發，澳門特別行政區政府於二
零二零年二月四日宣佈所有娛樂場業務（包括於永利皇宮及永利澳門的娛樂場業務）暫停營運十五日。繼十五日的暫停營運後，本公

司於二零二零年二月二十日重開永利皇宮及永利澳門的娛樂場業務。
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2. 摘要綜合財務報表

摘要綜合損益表

截至二零一九年十二月三十一日止年度

澳門元（千元） 

經營收益

博彩毛收益 43,102,696

扣除佣金及其他後之其他收益 (5,856,155)

經營收益總額 37,246,541

經營成本及開支

博彩稅及博彩溢價金 17,251,137

其他開支 13,361,759

 30,612,896

經營溢利 6,633,645

非經營開支，淨值 (765,457)

所得稅開支 -

年度溢利 5,868,188

摘要綜合財務狀況表

於二零一九年十二月三十一日

澳門元（千元）

資產

非流動資產 34,013,917

流動資產 8,706,524

 

資產總值 42,720,441

權益及負債

非流動負債 19,284,966

流動負債 13,325,153

32,610,119

股東權益 10,110,322

 

總權益及負債 42,720,441

3. 獨任監事報告

根據永利渡假村（澳門）股份有限公司（「本公司」）之公司章程，公司董事會已向獨任監事呈交公司於二零一九年十二月三十一

日之綜合財務狀況表及截至該日止年度之綜合損益及其他全面收益表，連同獨立核數報告。董事會亦已呈交年度報告以供評核。

獨任監事已分析公司於二零一九年十二月三十一日之綜合財務狀況表及截至該日止年度之綜合損益及其他全面收益表，而公司

之管理層及/或董事會亦按要求提供了所有相關說明。
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於二零一九年十二月三十一日之綜合財務狀況表及截至該日止年度之綜合損益及其他全面收益表中之披露， 均簡明並公允地反
映了本公司和所屬子公司之財務狀況。

董事會年度報告闡述了公司二零一九年度之營運狀況，獨立核數師報告則確認了公司遵從正確的會計準則， 而有關財務報告在
各重要方面公允地反映了公司於二零一九年十二月三十一日之財務狀況及截至當日止年度之經營業績。

據此，本監事建議公司股東批准下列文件：

• 公司於二零一九年十二月三十一日的年度綜合財務狀況表及截至該日止年度的綜合損益及其他全面收益表；

• 董事會年度報告；及

• 獨立核數報告。

馬健華

獨任監事

二零二零年二月二十八日，於澳門

4. 摘要綜合財務報表之獨立核數報告

致永利渡假村（澳門）股份有限公司全體股東：

（於澳門註冊成立之股份有限公司）

我們按照澳門特別行政區之《核數準則》和《核數實務準則》審核了永利渡假村（澳門）股份有限公司及其附屬公司（「貴集

團」）二零一九年度的綜合財務報表，並已於二零二零年二月二十八日就該綜合財務報表發表了無保留意見的核數報告。

上述已審核的綜合財務報表由二零一九年十二月三十一日的綜合財務狀況表以及截至該日止年度的綜合損益及其他全面收益

表、綜合權益變動表和綜合現金流量表組成，亦包括重大會計政策的摘要和解釋附註。

隨附由管理層編製的摘要綜合財務報表是上述已審核綜合財務報表的撮要內容，我們認為，摘要綜合財務報表的內容，在所有

重要方面，與已審核綜合財務報表的內容一致。

為更全面了解  貴集團的財務狀況和經營結果以及核數工作的範圍，隨附的摘要綜合財務報表應與已審核的綜合財務報表以及
獨立核數報告一併閱讀。

包敬燾

註冊核數師

安永會計師事務所

二零二零年二月二十八日，於澳門

5. 於本年度任何期間擁有公司資本5%或以上之主要股東名單   

持有公司

已發行股份

(%)

Wynn Resorts (Macau), Limited 51%

Wynn Resorts International, Ltd. 39%

陳志玲女士 10%

100%

6. 董事及其他主要成員

董事會

Matthew Ode Maddox 先生 – 董事會主席
陳志玲女士 – 常務董事
Ian Michael Coughlan 先生 – 董事

股東會

Jason Martin Schall 先生– 主席

獨任監事

馬健華先生

公司秘書

Alexandre Correia da Silva先生

二零二零年四月二十九日，於澳門
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Nos termos e para os efeitos previstos na Cláusula Quinquagésima Nona do Contrato de Concessão para a Exploração de Jogos de 
Fortuna e Azar ou outros Jogos em Casino na Região Administrativa Especial de Macau, a sociedade Wynn Resorts (Macau) S.A. vem 
publicar:

1. RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O ANO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

A Organização

A sociedade Wynn Resorts (Macau) S.A. (a “Companhia”) é uma sociedade anónima com sede na Região Administrativa Especial de 
Macau na Rua Cidade de Sintra, NAPE, Hotel Wynn.

A Companhia é detida maioritariamente pela sociedade Wynn Resorts (Macau) Limited, uma sociedade constituída nos termos das 
leis da Região Administrativa Especial de Hong Kong. Na opinião dos administradores a sociedade “mãe” da Companhia é a sociedade 
Wynn Resorts, Limited (“WRL”) uma sociedade constituída e cotada em bolsa nos termos das leis dos Estados Unidos da América. 
Em 9 de Outubro de 2009 a Wynn Resorts, Limited colocou à subscrição pública na bolsa de Hong Kong 27.7% do capital da sociedade 
Wynn Macau Limited, uma sociedade constituída segundo as leis da Ilha de Cayman que detém, através da suas subsidiárias, 100% da 
Companhia.

A sociedade é proprietária do Hotel/Casino/Resort Wynn Macau e do Hotel/Casino/Resort Wynn Palace dois resorts integrados que 
operam nos termos do contrato de Concessão para a Exploração de Jogos de Fortuna e Azar ou outros Jogos em Casino na Região Ad-
ministrativa Especial de Macau celebrado em 24 Junho de 2002, com início no dia 27 de Junho de 2002 e termo no dia 26 de Junho de 
2022.

O WYNN PALACE

O Wynn Palace é um resort integrado com uma área de 6 milhões de pés quadrados e foi inaugurado em 22 de Agosto de 2016, está 
localizado a minutos do Aeroporto Internacional de Macau e do Terminal de Ferries Macau Taipa e junto de uma das paragens do metro 
de superfície de Macau que recentemente iniciou operações no Cotai.

Principais Características:

• Uma área de jogo de 424,000 pés quadrados, oferecendo, durante 24 horas, uma grande diversidade de jogos nas suas 323 mesas de 
jogo e 1,011 máquinas “slot machines”, 

• Áreas públicas gratuitas de entretenimento incluindo um lago com uma área de 8 ares e arranjos florais e exibição de obras de arte;

• Um luxuosíssimo hotel com 1,706 quartos, suites e villas;

• Catorze restaurantes; 

• Aproximadamente 106,000 pés quadrados destinada a retalho de luxo; 

• Áreas de lazer e recreio, um teleférico (“Sky Cab”), Spa, salão de cabeleireiro e piscina;

• Aproximadamente uma área de 37 mil pés quadrados de espaço dedicado a convenções e reuniões.

A companhia está na fase preliminar de concepção e planeamento para construção no Wynn Palace de um pavilhão que se denomi-
nará Pavilhão de Cristal. A companhia espera que o Pavilhão de Cristal será um destino cultural de classe internacional, incorporando 
arte, teatros e instalações interactivas, novas ofertas de restauração e bebidas, novos quartos de hotel e vários actividades de entreteni-
mento. A companhia conta iniciar a construção do Pavilhão de Cristal nos finais de 2021.

O WYNN MACAU

O Wynn Macau um resort integrado com 3 milhões de pés quadrados abriu ao público em 6 de Setembro de 2006 e está situado no 
coração da península de Macau,  concluiu as obras de expansão em Dezembro de 2007 e Novembro de 2009, tendo aumentado a área de 
jogo, de restauração e de retalho. Em Abril de 2010 concluiu a construção da torre denominada Encore aumentando a sua área de hote-
laria, de jogo e de divertimento.

Principais Características:

• Aproximadamente uma área de jogo de 252,000 pés quadrados de área de casino oferecendo 24 horas de jogo em 322 mesas de jogo, 
838 “slot machines”, salas VIP, Sky casinos e um “Poker Pit” de 9 mesas;

• Um lago com um espectáculo de água e fogo e na área que denominámos de “Rotunda” exibimos um show gratuito inspirado no zo-
díaco chinês a “Árvore da Prosperidade”, que tem constituído um assinalável êxito, tendo também criado uma outra atracção, o “Dragão 
da Fortuna”; 

• Duas torres de hotel luxuosas com 1,010 quartos e suites;

• Doze restaurantes; 

• Aproximadamente 59 mil pés quadrados destinada a retalho de luxo; 

• 2 spas, salão de cabeleireiro, piscinas e áreas de lazer;

• Uma área de 31 mil pés quadrados de espaço dedicado a convenções e reuniões.
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Em Novembro de 2019 no Wynn Macau, a Companhia abriu a primeira fase da nossa área de jogo denominada “Lakeside Casino”, 
com 44 mesas de jogo não VIP, uma zona de máquinas de jogo (Slots) de apostas elevadas. A companhia espera, na primeira metade de 
2020, abrir em breve uma segunda fase que incluirá dois novos restaurantes e cerca de 7,000 pés quadrados de área comercial. Para além 
destes melhoramentos a companhia concluiu em Dezembro de 2019, a remodelação dos quartos da torre Encore. O mobiliário de todos 
os 410 quartos foi mudado e actualizámos o sistema de controlo de segurança e melhorámos o sistema de iluminação.

Resultados da Operação do ano de 2019

Em 2019 a receita líquida foi aproximadamente de MOP$37.25 biliões de patacas, ou seja 8.7% abaixo da registada em 2018. A Socie-
dade gerou uma “EBITDA(1)” de, aproximadamente, MOP$9.70 biliões de patacas, o que representa uma diminuição de 12.6% em rela-
ção ao ano anterior. A diminuição deveu-se em primeiro lugar à redução do “win” das mesas VIP, parcialmente “offset” pelo aumento 
do “win” do mercado não VIP, quer no Wynn Macau, quer no Wynn Palace.

A receita dos Casinos baixou 9.5%, de MOP$35.12 biliões (86.1% do total das receitas operativas) em 2018 para MOP$31.78 biliões 
(85.3% do total das receitas operativas) em 2019. Os componentes e as razões são as seguintes: 

O “win(2)” bruto das mesas VIP baixou para 24.9% de MOP$27.95 biliões de patacas em 2018 para MOP$21.00 biliões em 2019. A 
diminuição do “win bruto” deve-se principalmente à redução do volume de negócio do Wynn Macau e do Wynn Palace com um decrés-
cimo de 31.6% no “turnover(3)” das mesas VIP passando de MOP$959.41 biliões em 2018 para MOP$656.17 biliões em 2019 parcialmente 
“offset” pelo aumento da percentagem no “turnover” no Wynn Macau e no Wynn Palace.

O “win bruto” das mesas Não VIP(4) cresceu 5.9% de MOP$17.93 biliões em 2018 para MOP$18.98 biliões em 2019. O aumento foi mo-
tivado pelo aumento do volume de negócios e pelo aumento da percentagem de “win” das mesas Não VIP no Wynn Macau e no Wynn 
Palace.

O win das máquinas de jogo(5) manteve-se relativamente constante nos MOP$2.95 biliões em 2019. Uma redução no crescimento do 
volume de negócios com o total de “handle(6)” de 2.7% passando de MOP$61.94 biliões em 2018 para MOP$60.25 biliões em 2019 e uma 
redução do número médio de slots no Wynn Macau e no Wynn Palace foram “offset” por um aumento diário do “win” de cada máquina 
no Wynn Macau. 

A taxa média diária (ADR) do Wynn Palace foi de MOP$2,174 em 2019 em comparação com os MOP$2,136 de 2018. No ano de 2019 
a taxa média de ocupação(7) do hotel foi de 97.2%, comparado com 96.5% durante o ano 2018, gerando uma receita por quarto (REVPAR) 
de MOP$2,112 em 2019, 2.4% acima dos MOP$2,062 verificadas no ano de 2018. O ADR do Wynn Macau em 2019 foi MOP$2,311 com-
parado com MOP$2,287 em 2018. A taxa de ocupação(7) média do Wynn Macau foi de 99.2% em 2018 e em 2019, gerando uma receita 
por quarto (REVPAR) de MOP$2,293 em 2019, o que é 1.1% acima das MOP$2,268 do ano de 2018.

Notas:

(1) “EBITDA ajustada” é a receita antes de deduzidos custos financeiros, rendimento de juros bancários, diferença cambiais, perdas 
de extinção de dívidas, impostos, depreciações, amortizações, custos com os “Resorts”, reservas para opções sobre acções e outros ren-
dimentos e despesas não operacionais.

(2) “win das mesas VIP” é o valor total registado e retido como receita bruta da zona VIP do casino.

(3) “turnover  das mesas VIP”  fichas NN (não negociáveis) apostadas e perdidas nos programas VIP

(4) “win das mesas Não VIP” é o valor total depositado nas “drop boxes” registado e retido como receita bruta da zona de massas do 
Casino.

(5) “win das máquinas de jogo” é o valor total do “handle” retido e registado como receita bruta do casino

(6) “handle das máquinas de jogo” é o valor total apostado nas máquinas de jogo. 

(7) “ocupação” é o número total de noites de quartos ocupados como percentagem do número total de noites de quartos disponíveis 
por ano. Nos quartos disponíveis não se incluem os quartos que estejam fora de serviço por estarem a ser renovados, no respectivo 
ano. 

Evento Subsequente

No princípio do ano de 2020 uma epidemia de coronavírus COVID19 foi identificada em Wuhan, na R. P. China. A 4 de Fevereiro de 
2020 por Governo da Região Administrativa Especial de Macau anunciou o encerramento temporário de todos os casinos por um perío-
do de 15 dias. Após o período de 15 dias, em 20 de Fevereiro de 2020, a companhia reabriu as operações no casino do Wynn Macau e do 
Wynn Palace. 
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2. BALANÇO CONSOLIDADOS

Balanço consolidado de lucros e perdas do ano fiscal de 2019

(valores em MOP$000’s)

Proveitos Operacionais

Receita Bruta do Casino 43,102,696

Outros Proveitos, deduzidas Comissões e outros (5,856,155)

Proveitos 37,246,541

Custos Operacionais e Despesas

Impostos sobre o jogo e prémios 17,251,137

Outros custos 13,361,759

30,612,896

Resultados Operacionais 6,633,645

Despesas não operacionais (765,457)

Pagamento diferido            -

Resultados líquidos do exercício 5,868,188

Balanço consolidado dos resultados líquidos do exercício do ano fiscal de 2019

(valores em MOP$000’s)

Activo                                                                      

Imobilizado 34,013,917

Circulante (ou corrente)  8,706,524

Total do activo 42,720,441

Capitais Próprios e Passivo

Passivo de longo prazo 19,284,966

Passivo de curto prazo 13,325,153

32,610,119

Capitais próprios 10,110,322

Total de Capitais Próprios e Passivo 42,720,441

3. PARECER DO FISCAL ÚNICO

Nos termos do Pacto Social da Wynn Resorts (Macau) S.A. (a “Companhia”) o Conselho de Administração da Wynn Resorts (Macau) 
S.A. submeteu a parecer as demonstrações financeiras consolidadas da Wynn Resorts (Macau) S.A o Balanço, as Contas, o Relatório 
Anual do Conselho de Administração e o Relatório dos Auditores Externos da sociedade relativos ao ano fiscal de 2019.

O Fiscal Único analisou o Balanço, as Contas, o Relatório Anual do Conselho de Administração e o Relatório dos Auditores Exter-
nos da sociedade relativos ao ano fiscal de 2019 e todos os esclarecimentos, quando pedidos, foram prestados pelos gestores e adminis-
tradores da sociedade.

Os documentos financeiros relativos ao ano de 2019 reflectem de forma adequada a situação das contas da sociedade e traduzem cor-
rectamente a situação financeira da sociedade.

O Relatório Anual do Conselho de Administração sumaria de maneira clara as actividades da sociedade durante o ano de 2019 e o 
Relatório dos Auditores Externos declara que os documentos financeiros da sociedade apresentam de forma verdadeira e apropriada, a 
situação financeira da sociedade em 31 de Dezembro de 2019.

Assim, o Fiscal Único dá parecer favorável aos senhores accionistas para que aprovem:

• Os documentos financeiros da sociedade relativos ao período que finda em 31 de Dezembro de 2019;

• O Relatório Anual do Conselho de Administração e
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• O Relatório dos Auditores Externos.

Para a melhor compreensão da situação financeira da Sociedade e das subsidiárias, os documentos financeiros da Sociedade devem ser 
lidos em conjunto com o relatório dos auditores externos. 

Macau, 28 de Fevereiro de 2020.

Quin Va

Fiscal Único

4. RELATÓRIO DE AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS RESUMIDAS

Para os accionistas da Wynn Resorts (Macau), S.A. 

(sociedade por acções de responsabilidade limitada, registada em Macau)

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras consolidadas da Wynn Resorts (Macau) S.A. e das suas subsidiárias (o “Gru-
po”), relativas ao ano de 2019, nos termos das Normas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria da Região Administrativa Especial 
de Macau. No nosso relatório de auditor, datado de 28 de Fevereiro de 2020, expressámos uma opinião sem reservas relativamente às 
demonstrações financeiras consolidadas das quais as presentes constituem um resumo.

As demonstrações financeiras consolidadas a que se acima se alude compreendem o balanço consolidados, à data de 31 de Dezembro 
de 2019, a demonstração de resultados e de outro rendimento integral consolidados, a demonstração de alterações no capital próprio 
consolidados e a demonstração de fluxos de caixa consolidados relativas ao ano findo, assim como um resumo das políticas contabilísti-
cas relevantes e outras notas explicativas.

As demonstrações financeiras consolidadas resumidas preparadas pela gerência resultam das demonstrações financeiras consolidadas 
anuais auditadas a que acima se faz referência. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas resumidas são consistentes, 
em todos os aspectos materiais, com as demonstrações financeiras consolidadas auditadas.

Para a melhor compreensão da posição financeira do Grupo e dos resultados das suas operações, no período e âmbito abrangidos pela 
nossa auditoria, as demonstrações financeiras consolidadas resumidas devem ser lidas conjuntamente com as demonstrações financeiras 
consolidadas das quais as mesmas resultam e com o respectivo relatório de auditoria.

Bao, King To

Auditor de Contas

Ernst & Young - Auditores

Macau, 28 de Fevereiro de 2020.

5. LISTA DOS ACCIONISTAS, DETENTORES DE PARTICIPAÇÃO DE vALOR IgUAL OU SUPERIOR A 5% DO CAPI-
TAL SOCIAL

Wynn Resorts (Macau), Limited – Titular de 51% do capital social realizado

Wynn Resorts International, Ltd. – Titular de 39% do capital social realizado

Sr.ª Chen, Chih-Ling Linda – Titular de 10% do capital social realizado

6. NOME DOS TITULARES DOS ÓRgÃOS SOCIAIS

Conselho de Administração

Sr. Matthew Ode Maddox – Presidente do Conselho de Administração

Sr.ª Chen, Chih-Ling Linda – Administradora Delegada

Sr. Ian Michael Coughlan – Administrador

Assembleia geral

Sr. Jason Martin Schall –  Presidente

Fiscal Único

Sr. Quin Va

Secretário

Sr. Alexandre Correia da Silva

Macau, 29 de Abril de 2020.

（是項刊登費用為 $ 19,840.00）

(Custo desta publicação $ 19 840,00)
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新濠博亞（澳門）股份有限公司

財務狀況表

截至二零一九年十二月三十一日

（以千澳門幣為單位）

2019 2018

澳門幣 澳門幣

非流動資產

機器與設備  1,449,938  1,067,007

博彩轉批給專營合同  1,130,524  1,587,334

於子公司之權益  50,170,765  45,239,358

長期預付款項，訂金及其他資產  77,585  130,550

非流動資產總值  52,828,812  48,024,249

流動資產

存貨  42,007  42,266

營業及其他應收賬款  2,316,302  1,895,420

應收關聯人士之金額  2,600,928  1,448,768

銀行結餘及現金  4,540,182  6,599,467

流動資產總值  9,499,419  9,985,921

流動負債

營業及其他應付賬款  7,924,633  10,096,264

有抵押銀行借款-短期  1,171  357,668

應付關聯人士之金額  918,152  542,706

流動負債總額  8,843,956  10,996,638

淨流動資產（負債）  655,463  (1,010,717)

資產總額減流動負債  53,484,275  47,013,532

非流動負債

有抵押銀行借款  7,741  11,514,327

其他長期負債  48,563  62,077

應付關聯人士之金額  16,045,415  103

非流動負債總額  16,101,719  11,576,507

資產淨值  37,382,556  35,437,025

權益

股本  1,010,000  1,010,000

股份溢價  14,005,371  14,005,371

資本儲備  1,846,558  1,846,558

法定儲備  252,500  252,500

其他儲備  62,027  62,027

保留溢利  20,206,100  18,260,569

總權益  37,382,556  35,437,025
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損益表

截至二零一九年十二月三十一日止年度

（以千澳門幣為單位）

2019 2018

澳門幣 澳門幣

博彩收益  48,385,762  44,744,737

減 : 折扣及回贈  (10,598,216)  (10,791,374)

博彩收益淨額  37,787,546  33,953,363

其他收益  57,006  47,120

其他收入  455,413  434,074

博彩特別稅及澳門政府特別徵稅  (19,101,575)  (17,677,888)

市場及推廣費用  (2,953,741)  (2,713,082)

營運及行政費用  (9,889,115)  (8,711,265)

博彩轉批給專營合同之攤折  (456,810)  (456,810)

財務費用  (721,862)  (244,519)

除稅前利潤  5,176,862  4,630,993

稅項支出  -  -

本年利潤  5,176,862  4,630,993

新濠博亞（澳門）股份有限公司

2019年管理報告書

新濠博亞（澳門）股份有限公司（簡稱「公司」）於2006年5月10日在澳門設立。公司目前主要所營事業為經營娛樂場幸運博彩和
其他同類活動，以及以下相關連活動：酒店，餐飲，旅遊和運輸服務，消遣和娛樂設施，會議中心，桑拿的管理和營運；零售，出入口

活動。

1. 我們的物業

下文提供了公司的活動摘要以及公司的附屬公司開展的活動。

（A）摩卡娛樂場

摩卡娛樂場首先於2003年9月份開業，截至2019年12月31日包括8所娛樂場，總共大約1,472台博彩機。

摩卡娛樂場包含澳門最大非以基於賭場的電子博彩機的營運，並坐落在地點優越，人流不斷的地方，且在四星和五星酒店中。每

一所摩卡娛樂場均提供輕鬆的環境及各種不設莊荷之電子賭枱可供使用。摩卡娛樂場的博彩設施包括最先進的博彩機科技以及提

供電子博彩機，包括獨立機器、獨立累積彩池機器、連接有各種遊戲和電子桌上游戲的累積彩池機器，帶有輪盤、百家樂及骰寶的全

自動多人博彩機。

（B）新濠鋒

新濠鋒是一個博彩和娛樂品牌，其在博彩、招待和娛樂方面為公司現作為全球認可和推崇的知名品牌增添了實力。

新濠鋒專注於亞洲轉碼客人並為這個特定的群體提供獨特和專用的博彩環境，特製博彩設施以及量身定制的個性化服務以滿

足在澳門充滿活力且細分的博彩市場中這些玩家的需求。

新濠鋒酒店和新濠鋒娛樂場共同組成了新濠鋒，透過提供高檔的娛樂、優雅的設施、優質的服務，和華麗的裝飾給予了一個豪

華的酒店和娛樂場度假村體驗，旨在超越澳門普通五星級酒店的平均標準，面向更高端的博彩業市場。

該物業設有一幢三十八層高塔，當中包括（截止2019年12月31日）約186,313平方英尺的博彩空間，設有約103張賭桌及146台博
彩機（後者放置在摩卡新濠鋒），以及一所設有約220間豪華酒店客房的五星級豪華酒店。
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「澄」水療中心在2019世界豪華水療中心獎（World Luxury Spa Awards）中獲選為「Luxury Urban Escape」類別的Regional 
Winner。

新濠鋒及其「澄」水療中心連續第十年獲福布斯旅行指南評獲最高五星級大獎，而酒店招牌的地中海美食奧羅拉以及日本天婦

羅專家天政，分別連續第六年和第五年獲得五星評級。粵菜餐廳帝影樓亦在2019年第六年獲四星評級。

此外，帝影樓亦連續第四年在米芝蓮指南香港澳門2020中獲得米芝蓮一星，而天政亦再一次有其產品在上述指南中被推介，而
這些產品在澳門很少其他餐廳能與之匹配的。

截止2019年12月31日，公司共有44家博彩中介人在新濠鋒娛樂場博彩區域營運。

（c）新濠天地

坐落於路氹城區，物業包括四間酒店：摩珀斯、頤居、迎尚酒店和澳門君悅酒店。摩珀斯，由已故札哈．哈蒂（Zaha Hadid）女爵
士設計，於2018年6月開業。其提供了約770間客房連同套房、別墅和復式別墅。頤居擁有約300間豪華客房，包括29間套房。迎尚酒
店擁有322間客房，包括10間套房。澳門君悅酒店由Hyatt of Macau Ltd.管理，擁有約800間客房。其位於有約35間包羅全中國乃至
整個地區餐飲美食概念的餐廳及酒吧的物業，其中的31間由公司其中一所的附屬公司營運，其他由第三方營運。此外亦有會議及宴
會設施供使用。

摩珀斯自其盛大開幕以來贏得多項全球讚譽。其是首個澳門在Pr ix Versa i l les（凡爾賽國際建築大獎）2019的中亞及東北亞
酒店類別中榮獲建築和設計的殊榮，亦是榮獲國家地理旅行者（英國）雜誌（National Geographic Traveller (UK)）「Big Sleep 
Awards 2019」大獎「Design Den」類別的得主。其亦獲全球最受歡迎建築網站ArchDaily頒發「Building of the Year Award（年
度建築大獎）」，並在2019年亞太地產大獎（Asia Pacific Property Awards）中勇奪「Best Hotel Architecture（最佳酒店建築）」和
「Best New Hotel Construction & Design in Macau（澳門最佳新酒店建設及設計）」殊榮。

新濠天地的頤居自2013年以來一直在獲得福布斯星級評級，並且是第一家由2014年為其酒店、水療中心和所有其餐廳獲得福布
斯旅遊指南五星級獎項的澳門酒店品牌。頤居連續六年蟬聯，在2019年為頤居（酒店）、頤居水療中心、法國當代餐廳御膳房、粵式
頂級餐廳譽瓏軒以及高級日本美食餐廳金坂極上壽司獲得五星評級。

由Alain Ducasse在摩珀斯提供極致的法式美食體驗，就在國際知名的米芝蓮指南香港澳門 2020連續第二年獲得米芝蓮二星。
譽瓏軒也連續第二年榮獲米芝蓮三星並被視為2019年度「亞洲50最佳餐廳」之一，其已經連續第三年獲此項殊榮，更是全澳唯一
躋身名單的食府。法式頂級餐廳御膳房繼續以獲得米芝蓮二星的卓越的表現獲得認可，而金坂極上壽司亦在米芝蓮指南香港澳門 
2020獲得米芝蓮一星。在摩珀斯的中式廚師發辦形式餐廳天頤以及當代法國料理風雅廚亦被米芝蓮指南2020所推介。

除了娛樂場、酒店及餐廳外，新濠天地還有一個獨特的生活方式為導向的零售區「新濠大道」，為新濠天地的顧客提供更進一步

的購物體驗，並代表一個戰略性設計部門概念、在澳門的心臟地帶的獨家和大開眼界的奢華生活購物體驗，引領訪客參與一些最佳

零售品牌的旅程。其擁有香港和澳門最大的鞋子沙龍，以及中國南部最大的美容大廳，擁有近70個美容和香水品牌。

「水舞間」，全球最大型的水上匯演，設有約2,000個座位，以及屢獲殊榮的壯觀場面，在Global Gaming Expo (G2E) Asia 
Awards 2019（亞洲國際娛樂展2019大獎）中榮獲Best Integrated Resorts Non-Gaming Attraction（最佳綜合度假村非博彩景
點）。其亦因旅客一直以來給予的高度評價獲得了Trip Advisor的2019 Certificate of Excellence（卓越獎）和2019 Hall of Fame 。

「嬌比夜總會」自2011年4月在新濠天地開業，擁有約26,210平方英尺的現場娛樂空間。

一個專門飲食和娛樂區品牌「SOHO」約35,000平方英尺，提供顧客一些包含中西各種美食的餐廳。

新濠天地有一總面積為501,248平方英呎的娛樂場，擁有約520張賭桌及874台博彩機，截至2019年12月31日，有42家博彩中介人
營運。

（D）新濠影滙

在2007年5月，公司與新濠影匯娛樂有限公司訂立一份服務合同，經2012年6月15日之附加協議中的條款修訂，據此公司經營新
濠影滙綜合體中的博彩區域。

新濠影滙是路氹城區一所大型的綜合娛樂、零售和博彩的度假村，第一期的開發已經結束並在2015年10月向公眾開放。新濠影
滙是以電影為主題以及旨在提供給澳門訪客獨一無二的娛樂體驗，有意個通過其主題式勝地，獨特而創新的互動景點和強勁的亞洲

焦點來吸引亞洲日益重要的中場市場，尤其是中國大陸的大眾客戶市場。再加上與博彩或非博彩的多元化服務，新濠影滙處於澳門

高速發展的路氹城區，連接著蓮花口岸，而在2019年12月開放的相應輕軌站亦帶來主要的競爭優勢，特別是在中場方面。

新濠影滙包括一所四星級的豪華酒店（其以新濠影滙自家品牌營運）及相關的設施，博彩，零售，景點和娛樂場所（包括一所多

功能娛樂場所 - 新濠影滙綜藝館）。

新濠影滙的巨星滙在2019福布斯旅遊指南中連續第二年被評為福布斯五星評級以認可綜合度假村的設施和服務之高標準。其
「漣」水療亦在2019福布斯旅遊指南中榮獲福布斯四星評級。

新濠影滙的招牌中式餐廳玥龍軒連續第四年在米芝蓮指南香港澳門2020中獲得米芝蓮一星，而碧迎居亦再一次在指南中被推
介。
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截至2019年12月31日，新濠影滙設有308,009平方英尺的博彩區域，有295張賭桌，包括45張由公司分配的貴賓桌，以及1097台博
彩機。在2019年12月31日有八家博彩中介人在該處營運。

（E）駿龍

座落於氹仔島的中心，駿龍娛樂場在駿龍酒店中設有一個9,128平方英尺的兩層娛樂場，且截至 2019年12月31日有213台博彩機
（放置於摩卡駿龍）及28張大眾賭桌。

2. 發展

公司繼續追求在澳門更多博彩以及非博彩業務的新機遇，並將繼續奉行以發展澳門項目的目標。在界定和訂定任何未來發展項

目的時機、方式及架構中，公司擬採納及遵循以下原則：（一）在必要的範圍內，在開始施工之前為任何項目制定融資計劃；（二）確

保公司現有的物業組合將受益於新開發所帶來的協同效應；及（三）調整產品供應以適應不斷變化的市場需求。

3. 總體融資分析

截至2019年12月31日年度公司博彩淨收入為47億美元，對比2018年上升了11%。截至2019年12月31日之年度利潤為6.4億美元，
比上年上升了12%。

截至2019年12月31日之年度由貴賓博彩桌所帶來的收益為26.5億美元，比2018年度上升了1%。轉碼量上升至870億美元，比去
年少了2%。相比2018年的2.94%，2019年轉碼之贏率為3.05% 。

截至2019年12月31日之年度中場市場賭桌下注額上升了9%，達約96.1億美元，未扣減佣金前的保有比率相比去年的28.3%為
30.4%。

截至2019年12月31日之年度博彩機之投注額為98.3億美元，較去年高出5%。而每枱機器每日贏取320美元，比2018年減了12%。

為新濠博亞（澳門）股份有限公司，英文名稱為MELCO RESORTS (MACAU) LIMITED根據及為著商法典及其他適用法律效
力而作出之

獨任監事意見書

1. 本監事收到上指公司自二零一九年一月一日至同年十二月三十一日為止之資產負債表及損益表，對該等文件本人已審核並從
董事會取得一切所需資料以作審核。

2. 此等財務報告同時附有

a）外部核數師安永會計師事務所的審核報告，當中認為此等財務報告真確無誤及恰當地反映公司截至二零一九年十二月三十一
日之財務狀況，並對上年度財務報吿重述作出了解釋，

b）董事會報告，當中扼要闡述了公司於此段期間的業務，

c）公司行政管理機關的決議，其中包括盈餘運用建議書。

3. 有鑑於此，本監事建議各股東批准下列文件：

- 公司於二零一九年十二月三十一日為止的資產負債表及損益表

- 董事會年度報告，包括盈餘運用建議書

- 外部核數師的意見書

澳門

二零二零年二月二十七日

獨立監事

José da Guia Rodrigues dos Santos
註冊核數師

批准編號0078

摘要財務報表之獨立核數報告

致新濠博亞（澳門）股份有限公司全體股東：

（於澳門註冊成立之股份有限公司）

我們按照澳門特別行政區之《核數準則》和《核數實務準則》審核了新濠博亞（澳門）股份有限公司（「貴公司」）二零一九年度的財

務報表，並已於二零二零年二月二十七日就該財務報表發表了無保留意見的核數報告。
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上述已審核的財務報表由二零一九年十二月三十一日的財務狀況表以及截至該日止年度的損益表、權益變動表和現金流量表組成，

亦包括重大會計政策的摘要和解釋附註。

隨附由管理層編製的摘要財務報表是上述已審核財務報表的撮要內容，我們認為，摘要財務報表的內容，在所有重要方面，與已審

核財務報表的內容一致 。

為更全面了解 貴公司的財務狀況和經營結果以及核數工作的範圍，隨附的摘要財務報表應與已審核的財務報表以及獨立核數報
告一併閱讀。

包敬燾

註冊核數師

安永會計師事務所

二零二零年二月二十七日，於澳門

於2019年度新濠博亞（澳門）股份有限公司（以下簡稱「公司」），擁有5% 或以上公司資本之主要股東名單，以及公司機關據位人的
姓名

1）主要股東，於新濠博亞（澳門）股份有限公司擁有5% 或以上公司資本：

。何猷龍（又名Ho, Lawrence Yau Lung或Lawrence Ho）–10%；以及

。MCO Investments Limited–89.99%。

2）公司機關據位人

A）董事會成員

。何猷龍（又名Ho, Lawrence Yau Lung或Lawrence Ho）；

。鍾玉文（又名Chung, Yuk Man或Clarence Chung）；以及

。Inês Nolasco Lamas Costa Antunes ，又名Inês Nolasco Antunes。

B）公司獨任監事：

。José da Guia Rodrigues dos Santos。

C）公司秘書：

秘書

。Catarina Luísa Pinto dos Santos de Carvalho Esteves Galvão，又名Catarina Esteves。

代任秘書

。Filipa Sofia Lobato Barroso Almeida Santos，又名Filipa Almeida Santos。
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MELCO RESORTS (MACAU) S.A.

Demonstração da posição financeira
Em 31 de Dezembro de 2019
(Em milhares de MOP) 

2019 2018

MOP MOP

Activo Não Corrente

Imobilizações corpóreas  1,449,938  1,067,007

Contrato de sub-concessão  1,130,524  1,587,334

Investimentos em subsidiárias  50,170,765  45,239,358

Pagamentos antecipados e depósitos de garantia e caução  77,585  130,550

Activo Não Corrente Total  52,828,812  48,024,249

Activo Corrente

Existências  42,007  42,266

Clientes e outros devedores  2,316,302  1,895,420

Créditos sobre associadas  2,600,928  1,448,768

Caixa e depósitos bancários  4,540,182  6,599,467

Activo Corrente Total  9,499,419  9,985,921

Passivo Corrente

Fornecedores e outros credores  7,924,633  10,096,264

Empréstimo bancário caucionado  1,171  357,668

Dívidas a associadas  918,152  542,706

Passivo Corrente Total  8,843,956  10,996,638

Activo (Passivo) Corrente Liquido  655,463  (1,010,717)

Activo Total menos Passivo Corrente  53,484,275  47,013,532

Passivo Não Corrente

Empréstimo bancário caucionado  7,741  11,514,327

Outros passivos não correntes  48,563  62,077

Dívidas a associadas  16,045,415  103

Passivo Não Corrente Total  16,101,719  11,576,507

Activo Líquido  37,382,556  35,437,025

Capital Próprio

Capital social  1,010,000  1,010,000

Prémios de emissão de acções  14,005,371  14,005,371

Reservas por integração de activos corpóreos  1,846,558  1,846,558

Reserva legal  252,500  252,500

Outra reserva  62,027  62,027

Resultados acumulados  20,206,100  18,260,569

Capital Próprio Total  37,382,556  35,437,025
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Demonstração de resultados
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2019
(Em milhares de MOP) 

 2019  2018

 MOP  MOP

Receitas de Jogo 48,385,762  44,744,737

Deduzido de: descontos e abatimentos  (10,598,216)  (10,791,374)

Receitas de Jogo líquidas  37,787,546  33,953,363

Outras receitas  57,006  47,120

Proveitos diversos  455,413  434,074

Imposto especial de jogo e taxas pagas ao Governo de Macau  (19,101,575)  (17,677,888)

Despesas de marketing e promoção  (2,953,741)  (2,713,082)

Despesas operacionais e administrativas  (9,889,115)  (8,711,265)

Amortização do contrato de subconcessão  (456,810)  (456,810)

Custos financeiros  (721,862)  (244,519)

Lucro antes dos impostos  5,176,862  4,630,993

Impostos  -  -

Lucro do exercício  5,176,862  4,630,993

Relatório do Conselho de Administração da 
Melco RESORTS (Macau) S.A. relativo ao ano de 2019

Melco Resorts (Macau) S.A. (a “Sociedade”) é uma sociedade comercial constituída em Macau a 10 de Maio de 2006. O objecto social 
da Sociedade é a exploração de jogos de fortuna e azar ou outros jogos em casino bem como as seguintes actividades correlativas: hotela-
ria, restauração e bebidas, gestão e operação de serviços de turismo e transporte e de locais de entretenimento, de recreação, de realiza-
ção de conferências e de saunas, comércio a retalho, importação e exportação.

1. OS NOSSOS EMPREENDIMENTOS

Infra sumariamos as actividades da Sociedade, bem como as actividades desenvolvidas pelas subsidiárias da Sociedade. 

(A) Clubes Mocha

Os Clubes Mocha iniciaram operações em Setembro de 2003 e, a 31 de Dezembro de 2019, incluíam oito clubes, com um total aproxi-
mado de 1.472 máquinas de jogo. 

Os Clubes Mocha constituem a maior área de máquinas de jogo electrónicas não sediada em casino em Macau, com uma localização 
privilegiada, em locais com grande afluência de pessoas e em hotéis de quatro e cinco estrelas. Cada Clube Mocha oferece uma atmosfe-
ra relaxante onde são disponibilizadas diversas mesas electrónicas, sem croupiers. Os Clubes Mocha estão equipados com a mais actual 
tecnologia no que respeita às máquinas de jogo e oferecem máquinas de jogo electrónicas que incluem máquinas de jogo individuais, má-
quinas de jogo individuais de jackpot progressivo e máquinas de jogos colectivos com jackpot progressivo com uma variedade de jogos e 
mesas de jogo electrónicas, para vários jogadores, totalmente automatizadas com Roleta, Bacará e Sic-Bo. 

(B) Altira

Altira é uma marca relacionada com o sector do jogo e entretenimento, que reforça o portfólio de marcas da Sociedade globalmente 
reconhecidas e respeitadas nos sectores do jogo, hospitalidade e entretenimento. 

O Altira foca-se nos seus clientes asiáticos programas de rolling chips, proporcionando um ambiente de jogo único e dedicado a este 
grupo de indivíduos, com instalações de jogo e serviços personalizados, que vão ao encontro das especiais necessidades destes jogadores, 
no dinâmico e segmentado mercado do jogo em Macau.

O Altira é constituído pelo casino Altira e pelo hotel Altira, que, em conjunto, proporcionam uma experiência de hotel e casino resort 
de luxo, oferecendo entretenimento premium, instalações elegantes, serviço de alta qualidade e uma rica decoração, tendo em vista exce-
der o habitual padrão do hotel de 5 estrelas em Macau e cativar fundamentalmente o mercado do jogo de gama alta.

A propriedade dispõe de uma torre de 38 andares, incluindo a 31 de Dezembro de 2019 cerca de 186.313 pés quadrados de área de 
jogo, onde se encontram cerca de 103 mesas de jogo e 146 máquinas de jogo (estas localizadas no Mocha Club Altira), para além de um 
luxuoso hotel de cinco-estrelas com aproximadamente 220 quartos de luxo.
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O Altira Spa foi seleccionado como Vencedor Regional na categoria “Luxury Urban Escape” nos 2019 World Luxury Spa Awards.

Pelo décimo ano consecutivo, o Altira e o seu Altira Spa foram premiados com a mais alta atribuição de classificação de cinco-estrelas 
pelo Forbes Travel Guide, enquanto os restaurantes Aurora, o reconhecido restaurante de cozinha Mediterrânea, e o Japonês Tenmasa, 
especializado em tempura, foram também premiados com a atribuição de cinco-estrelas pelo sexto e quinto ano consecutivos, respecti-
vamente. O restaurante Cantonês Ying foi avaliado com quatro-estrelas, pelo sexto ano em 2019.

Acresce que o restaurante Ying no Altira foi também galardoado com uma estrela Michelin pelo quarto ano consecutivo no guia Mi-
chelin Hong Kong Macau 2020, enquanto os restaurantes Aurora e Tenmasa foram mais uma vez recomendados no mesmo guia pelas 
suas respectivas ofertas que são igualadas por poucos outros restaurantes em Macau.

A 31 de Dezembro de 2019 a Sociedade tinha 44 promotores de jogo a operar nas áreas de jogo do casino Altira.

(C) City of Dreams

O City of Dreams localiza-se no Cotai e inclui 4 hotéis: Morpheus, Nüwa, The Countdown Hotel e Grand Hyatt Macau. O Morpheus, 
desenhado pela falecida Zaha Hadid, abriu as suas portas em Junho de 2018 e oferece aproximadamente 770 quartos bem como suites, 
villas e villas duplex. O Nüwa é composto por aproximadamente 300 quartos de luxo, incluindo 29 suites. O The Countdown Hotel tem 
322 quartos, incluindo 10 suites. O Grand Hyatt Macau, gerido pelo Hyatt of Macau Ltd., tem aproximadamente 800 quartos. O comple-
xo tem cerca de 35 restaurantes e bares com conceitos de comidas e bebidas de toda a China e da região, 31 dos quais são operados por 
uma subsidiária da Sociedade e os restantes por terceiros, e tem ainda disponíveis salas de conferência e de banquetes. 

O Morpheus ganhou múltiplos reconhecimentos mundiais desde a sua inauguração. Foi a primeira propriedade em Macau a vencer um 
prémio de arquitectura e design no Prix Versailles 2019 para a Ásia Central e Noroeste na categoria de Hoteis e foi vencedor da catego-
ria de Design Den nos Big Sleep Awards 2019 da revista National Geographic Traveller (UK). Foi-lhe conferido o “Building of the Year 
Award” pelo ArchDaily, o website de arquitectura mais visitado no mundo e agraciado como “Best Hotel Architecture” e “Best New 
Hotel Construction & Design in Macau” nos Asia Pacific Property Awards em 2019.

O Nüwa tem vindo a obter a classificação Forbes Star desde 2013 e é a primeira marca de hotel em Macau a ter merecido a distinção 
Five-Star do Forbes Travel Guide para o hotel, spa e todos os restaurantes desde 2014. O Nüwa continuou na senda de vitórias com a 
sexta distinção em 2019, tendo sido atribuída a classificação de Five-Star ao hotel Nüwa, ao Nüwa Spa, ao restaurante francês contempo-
râneo The Tasting Room, à obra-prima da culinária cantonense Jade Dragon, e ao restaurante japonês de primeira Shinji by Kanesaka.

A incrível culinária francesa oferecida por Alain Ducasse no Morpheus alcançou duas estrelas Michelin no internacionalmente acla-
mado Guia Michelin Hong Kong Macau 2020 pelo segundo ano consecutivo. O Jade Dragon foi agraciado com com três estrelas Miche-
lin pelo segundo ano consecutivo e considerado como um dos 50 Melhores Restaurantes da Ásia em 2019 pelo segundo ano consecutivo, 
sendo o único restaurante de Macau destacado. O chef-d’oeuvre francês The Tasting Room foi reconhecido pela sua excelência contínua 
com duas estrelas Michelin, enquanto o restaurante Shinji by Kanesaka foi galardoado com uma estrela Michelin no Guia Michelin Hong 
Kong Macau 2020. O restaurante chinês Yí estilo omakase e a cozinha contemporânea francesa Voyages foram recomendados pelo Guia 
Michelin 2020.

Acrescendo ao casino, hotel e restaurantes, o City of Dreams oferece um espaço de comércio único dedicado ao “estilo de vida” de-
nominado “The Shops at the Boulevard”, proporcionando experiências de compras adicionais aos clientes do City of Dreams, represen-
tando um conceito compartimentado estrategicamente desenhado para uma experiência exclusiva e surpreendente de compras de luxo 
no coração de Macau, levando os visitantes a uma viagem entusiasmante a algumas das melhores marcas do mercado. A referida zona 
comercial possui a maior área comercial de sapataria em Hong Kong e Macau e o maior átrio de produtos de beleza do sul da China, dis-
pondo de cerca 70 marcas de beleza e fragrâncias.

O “The House of Dancing Water”, o maior espectáculo aquático do mundo com cerca de 2.000 lugares e vencedor de vários prémios, 
foi galardoado nos Global Gaming Expo (G2E) Asia Awards 2019 como Best Integrated Resorts Non-Gaming Attraction. Recebeu tam-
bém o Certificado de Excelência 2019 e Hall of Fame 2019 do Trip Advisor pelos consistentes ratings elevados dados por visitantes. 

A discoteca Club Cubic, com cerca de 26.210 pés quadrados de espaço de entretenimento ao vivo, está aberta no City of Dreams desde 
Abril de 2011.

Uma área de alimentação e entretenimento denominada “SOHO”, com cerca de 35.000 pés quadrados, oferece aos clientes vários res-
taurantes, abrangendo uma variedade de cozinhas, da asiática à ocidental.

O City of Dreams dispõe de um casino com 501.248 pés quadrados, com aproximadamente 520 mesas de jogo e 874 máquinas de jogo, 
onde a 31 Dezembro de 2019, operavam um total de 42 promotores de jogo.

(D) STUDIO CITY

Em Maio de 2007, a Sociedade celebrou um contrato de prestação de serviços e de direito de uso com a Studio City Diversões Limita-
da, alterado pelo acordo suplementar celebrado em 15 de Junho de 2012, nos termos no qual a Sociedade opera as áreas de jogo do com-
plexo Studio City.

O Studio City é um resort de larga escala no Cotai que integra entretenimento, lojas e jogo, cuja primeira fase de desenvolvimento foi 
concluída e aberta ao público em Outubro de 2015. A temática do Studio City é a indústria cinematográfica e foi concebido para propor-
cionar uma experiência de entretenimento única aos seus visitantes em Macau, pretendendo atrair o cada vez mais importante segmento 
de massas asiático, em especial, da Grande China, através da sua temática e atracções interactivas únicas e inovadoras, e com um espe-
cial foco asiático. A acrescer à diversidade de ofertas relacionadas e não relacionadas com o jogo, a localização do Studio City na zona de 
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grande crescimento do Cotai, directamente adjacente ao posto de controlo de imigração da ponte Flor de Lótus e à correspondente esta-
ção do metro ligeiro de superfície aberta em Dezembro de 2019, traduz-se numa enorme vantagem competitiva, especialmente no que se 
refere ao sector de massas.

O Studio City inclui um hotel de 4 estrelas de luxo (explorado sob a marca própria do Studio City) e instalações complementares, área 
de jogo, lojas e locais de entretenimento e atracções (incluindo um estúdio de entretenimento multifunções - o Studio City Event Center).

Em reconhecimento de alto padrão de instalações e serviços do resort integrado, a Star Tower do Studio City alcançou a classificação 
Forbes Five-Star pelo Forbes Travel Guide pelo segundo ano consecutivo em 2019. O seu Zensa Spa recebeu a classificação Forbes Four-
-Star do Forbes Travel Guide em 2019.

O restaurante chinês de referência Pearl Dragon do Studio City ganhou uma estrela Michelin pelo quarto ano consecutivo no Guia 
Michelin Hong Kong Macau 2020, enquanto Bi Ying foi novamente recomendado no guia. 

Em 31 de Dezembro de 2019, o Studio City dispunha de uma área de jogo com 308.009 pés quadrados, com 295 mesas de jogos, in-
cluindo 45 mesas VIP alocadas pela Sociedade, e 1097 máquinas de jogo. Oito promotores de jogo operavam no local em 31 de Dezem-
bro de 2019.

(E) Grand Dragon

Localizado no centro da ilha da Taipa, o Casino Grand Dragon no Hotel Grand Dragon tem um casino com a área de 9.128 pés qua-
drados em 2 andares e a 31 de Dezembro de 2019, dispunha de 213 máquinas de jogo (localizadas no Mocha Club Grand Dragon) e 28 
mesas de jogo de massas.

2. DESENVOLVIMENTOS

A Sociedade continua a procurar novas oportunidades de negócio na área do jogo e não jogo em Macau, e continuará a prosseguir os 
seus objectivos de desenvolvimento de projectos em Macau. Ao definir e determinar o momento, modo e estrutura de qualquer futuro 
projecto de desenvolvimento, a Sociedade pretende adoptar e seguir os seguintes princípios: (i) na medida do necessário, estabelecer pla-
nos para financiamento de qualquer projecto antes de iniciada a respectiva construção; (ii) certificar que os empreendimentos existentes 
no portfólio da Sociedade irão beneficiar das sinergias que os novos desenvolvimentos possam trazer, e (iii) adaptar a oferta às alterações 
de exigências do mercado.

3. ANÁLISE FINANCEIRA GLOBAL

No ano findo a 31 de Dezembro de 2019, o rendimento líquido da sociedade relacionado com jogo correspondeu a aproximadamente 4,7 
milhares de milhão de dólares americanos, correspondendo a um aumento de 11% relativamente a 2018. O lucro para o ano findo em 31 
de Dezembro de 2019 foi de 0,64 milhares de milhão de dólares americanos, que, comparativamente com o ano anterior, representa um 
aumento de 12%.

No ano findo a 31 de Dezembro de 2019, o lucro gerado pelas mesas de jogo VIP correspondeu a 2,65 milhares de milhão de dólares 
americanos, representando um aumento de 1% comparativamente com o ano de 2018. O volume de rolling chip decresceu para 87 milha-
res de milhão de dólares americanos, 2% inferior comparativamente ao ano anterior. A taxa de ganhos de rolling chip foi de 3,05% em 
2019, comparativamente com 2,94% em 2018.

As apostas no mercado de massas aumentaram em cerca de 9%, para aproximadamente 9,61 milhares de milhão de dólares america-
nos no ano findo em 31 de Dezembro de 2019, e a percentagem de ganhos (hold) antes da realização de descontos ou pagamento de co-
missões foi de 30,4%, comparativamente com uma taxa de 28,3% no ano anterior.

As máquinas de jogo geraram cerca de 9,83 milhares de milhão de dólares no ano findo em 31 de Dezembro de 2019, 5% acima do ano 
anterior. O valor de ganho por máquina por dia corresponde a 320 dólares americanos, que representa um decréscimo de 12% compara-
tivamente a 2018.

PARECER DO FISCAL ÚNICO

da sociedade MELCO RESORTS (MACAU), SA, em inglês MELCO RESORTS (MACAU) LIMITED, elaborado nos termos e 
para os efeitos do Código Comercial e demais disposições legais aplicáveis.

1. Foram-me presentes o Balanço e a Demonstração de Resultados da referida sociedade relativos ao exercício iniciado em 1 de Janei-
ro e findo em 31 de Dezembro de 2019, documentação que examinei, tendo obtido da Administração todas as informações que solicitei.

2. As demonstrações financeiras em causa são acompanhadas

a) do Relatório dos Auditores Externos Ernst & Young Auditores, em que se declara que as mesmas representam de forma verdadei-
ra e apropriada a situação financeira da sociedade em 31 de Dezembro de 2019,

b) do Relatório do Conselho de Administração, onde está devidamente sumarizada a actividade da sociedade durante o referido perí-
odo,

c) de Deliberações dos Administradores da Sociedade, onde se inclui a proposta de aplicação dos resultados.

3. Nesta conformidade, dou aos Senhores accionistas um parecer favorável à aprovação dos

- Balanço e Demonstração de Resultados da sociedade em 31 de Dezembro de 2019
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- Relatório Anual do Conselho de Administração, incluindo a proposta de aplicação dos resultados

- Relatório dos Auditores Externos.

Macau, 27 de Fevereiro de 2020. 

O fiscal único,
José da Guia Rodrigues dos Santos 
Auditor de Contas
Alvará n.º 0078

Relatório de Auditor Independente sobre Demonstrações Financeiras Resumidas

Para os accionistas da Melco Resorts (Macau), S.A. 
(sociedade por acções de responsabilidade limitada, registada em Macau)

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras da Melco Resorts (Macau), S.A. (a «Sociedade »), relativas ao ano de 2019, nos 
termos das Normas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria da Região Administrativa Especial de Macau. No nosso relatório, da-
tado de 27 de Fevereiro de 2020, expressámos uma opinião sem reservas relativamente às demonstrações financeiras das quais as presen-
tes constituem um resumo.

As demonstrações financeiras a que acima se alude compreendem a demonstração da posição financeira, à data de 31 de Dezembro de 
2019, a demonstração de resultados, a demonstração de alterações no capital próprio e a demonstração de fluxos de caixa relativas ao ano 
findo, assim como um resumo das políticas contabilísticas relevantes e outras notas explicativas.

As demonstrações financeiras resumidas preparadas pela gerência resultam das demonstrações financeiras anuais auditadas a que acima 
se faz referência. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as de-
monstrações financeiras auditadas.

Para a melhor compreensão da posição financeira da Sociedade e dos resultados das suas operações, no período e âmbito abrangido pela 
nossa auditoria, as demonstrações financeiras resumidas devem ser lidas conjuntamente com as demonstrações financeiras das quais as 
mesmas resultam e com o respectivo relatório de auditoria.

Bao, King To
Auditor de Contas
Ernst & Young - Auditores

Macau, aos 27 de Fevereiro de 2020.

Lista dos accionistas qualificados, detentores de valor igual ou superior a 5% do capital social da Melco Resorts (Macau) S.A. (a “So-
ciedade”), bem como dos nomes dos titulares dos órgãos sociais da Sociedade para o exercício de 2019

1) Accionistas qualificados, detentores de valor igual ou superior a 5% do capital social da Sociedade:

• Ho, Lawrence Yau Lung (que também usa e é conhecido por Lawrence Ho) – 10%; e

• MCO Investments Limited – 89,99%.

2) Titulares dos órgãos sociais da Sociedade:

a) Membros do Conselho de Administração da Sociedade:

• Ho, Lawrence Yau Lung (que também usa e é conhecido por Lawrence Ho, ou 何猷龍);

• Chung, Yuk Man (que também usa e é conhecido por Clarence Chung, ou 鍾玉文); e

• Inês Nolasco Lamas Costa Antunes (que também usa e é conhecida por Inês Nolasco Antunes).

b) Fiscal Único da Sociedade:

• José da Guia Rodrigues dos Santos.

c) Secretário da Sociedade:

Secretário:

• Catarina Luísa Pinto dos Santos de Carvalho Esteves Galvão (que também usa e é conhecida por Catarina Esteves).

Secretário, substituto:

• Filipa Sofia Lobato Barroso Almeida Santos (que também usa e é conhecida por Filipa Almeida Santos). 

（是項刊登費用為 $24,087.00）

(Custo desta publicação $ 24 087,00)
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威尼斯人澳門股份有限公司
Venetian Macau, S.A.

綜合資產負債表
Balanço consolidado

（所有金額為百萬澳門元）
 (Todos os montantes são apresentados em milhões de MOP)
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綜合損益表
Demonstração dos resultados consolidados

（所有金額為百萬澳門元）
 (Todos os montantes são apresentados em milhões de MOP)

董事會報告
Relatório do Conselho de Administração

威尼斯人澳門股份有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）在澳門經營規模最大的綜合度假村。於二零一九年十二月
三十一日，本集團已擁有11,716間酒店客房及套房、158家餐廳、210萬平方呎零售購物中心、170萬平方呎會議場地、四家常設劇院、
一座15,000座位的綜藝館，以及多間全球最大的娛樂場。

A Venetian Macau, S.A. (a “Sociedade”) e as suas subsidiárias em Macau (colectivamente o “Grupo”) operam o maior conjunto de resorts 
integrados de Macau. A 31 de Dezembro de 2019, o Grupo tinha 11.716 quartos de hotel e suítes, 158 restaurantes, 2,1 milhões de pés 
quadrados de áreas de comércio a retalho, 1,7 milhões de pés quadrados de salas de reuniões, 4 teatros permanentes, uma arena com 15.000 
lugares e alguns dos maiores casinos do mundo.

財務摘要

Destaques Financeiros

本年度收益淨額為澳門元711.0億元，較二零一八年度的收益淨額澳門元699.3億元增加1.7%。
As receitas líquidas ascenderam a 71,10 mil milhões de MOP, um aumento de 1,7% em comparação com as receitas líquidas de 
69,93 mil milhões de MOP em 2018.

本年度經營開支為澳門元520.0億元，與二零一八年度的經營開支澳門元517.1億元相比大致維持穩定。

As despesas operacionais para o exercício foram de 52 mil milhões de MOP, permanecendo bastante consistentes em comparação com as 
despesas operacionais de 51,71 mil milhões de MOP em 2018.

本年度利潤為澳門元168.0億元，較二零一八年度的利潤澳門元160.2億元增加4.9%。
O lucro relativo ao exercício foi de 16,80 mil milhões de MOP, um aumento de 4,9% em comparação com o lucro de 16,02 mil milhões de 
MOP em 2018.
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自二零二零年一月初開始爆發的由COVID-19冠狀病毒所引致的呼吸系統疾病對中國產生了重大影響，負面地影響從中國大陸到澳
門的訪客流量，並對業務產生不利影響。由於該等狀況變化不定，本集團的綜合經營業績、現金流量及財務狀況將受到重大影響，
惟無法於本報告刊發時合理估計有關影響。

O surto da doença respiratória provocada pelo coronavírus COVID-19 no início de Janeiro de 2020 teve um impacto significativo na China 
e, em consequência, tem dificultado as visitas a Macau a partir da China continental com um impacto negativo sobre o negócio. Dada a 
natureza dinâmica das circunstâncias actuais, o impacto que a situação terá nos resultados das operações da Sociedade, nos fluxos de caixa e 
nas condições financeiras será relevante, mas não pode ser razoavelmente avaliado na altura de emissão do presente relatório.

澳門金沙 Sands Macao

澳門金沙於二零零四年五月開幕，是澳門第一家拉斯維加斯式娛樂場，目前備有分別為中場客戶、貴賓客戶及高端客戶而設的不同博

彩區，也提供文娛及餐飲設施以及酒店套房。澳門金沙位於澳門半島臨海地段，鄰近港澳碼頭，介乎拱北關閘與澳門商業中心區之

間，位處中樞，可接觸的客戶群非常龐大，尤其是從氹仔客運碼頭或港澳碼頭登岸經海路訪澳的旅客，於二零一九年約有630萬人次。
截至二零一九年十二月三十一日止年度，澳門金沙的總入場人次約有570萬。

Abrimos o Sands Macao em Maio de 2004. O Sands Macao foi o primeiro casino ao estilo de Las Vegas em Macau e inclui, actualmente, um 
conjunto de áreas de jogo para o mercado de massas, jogadores VIP e premium, zonas de entretenimento e restauração, bem como suítes 
de hotel. O Sands Macao situa-se na Península de Macau, junto ao Terminal Marítimo de Macau, num terreno na zona portuária localizado 
entre o posto fronteiriço de Gongbei e a zona central de negócios de Macau. Esta localização permite que o Sands Macao tenha acesso a 
uma grande base de clientes, nomeadamente aos cerca de 6,3 milhões de visitantes que em 2019 chegaram a Macau por via marítima através 
do Terminal da Taipa (TFT) ou do Terminal Marítimo de Macau. Até à data de 31 de Dezembro de 2019, o Sands Macao recebeu um total 
de aproximadamente 5,7 milhões de visitantes.

於二零一九年十二月三十一日，澳門金沙設有289間套房，設施先進。澳門金沙亦提供約213,000平方呎博彩區、198張博彩桌及782部
角子機或類似的電子博彩設施。

À data de 31 de Dezembro de 2019, o Sands Macao dispunha de 289 suítes, dotadas de modernas comodidades. O Sands Macao dispunha 
igualmente de uma área de jogo de cerca de 213.000 pés quadrados equipada com 198 mesas de jogo e 782 máquinas de jogo ou dispositi-
vos de jogos electrónicos semelhantes.

除博彩設施及酒店住宿之外，澳門金沙亦提供餐廳、水療設施、文娛區域及其他設施。餐飲區提供不同地區的地道風味美食，譬如一

家粵菜酒樓及一家高雅的西式扒房。

Além das instalações para jogo e acomodações do hotel, o Sands Macao inclui ainda restaurantes, instalações de spa, zonas de entrete-
nimento e outras comodidades. Os espaços de restauração oferecem pratos típicos regionais e incluem um restaurante cantonês e uma 
sofisticada steakhouse ao estilo ocidental.

澳門威尼斯人 Venetian Macao

於二零零七年八月，本集團路氹金光大道發展項目的旗艦物業澳門威尼斯人正式開幕，而澳門威尼斯人的地點便利，離澳門氹仔島

上的氹仔客運碼頭約三公里，以及距離連接香港、澳門與珠海的大橋約十公里。於二零一九年十二月三十一日，澳門威尼斯人的博彩
區面積約374,000平方呎，包括專用貴賓廳及寬敞的中場博彩大堂。

Em Agosto de 2007 abrimos as portas do Venetian Macao, a principal propriedade do nosso empreendimento no Cotai Strip, localizado 
a cerca de três quilómetros do TFT, na Ilha da Taipa em Macau, e a dez quilómetros da ponte que liga Hong Kong, Macau e Zhuhai. Em 
31 de Dezembro de 2019, o Venetian Macao tinha cerca de 374.000 pés quadrados de áreas de jogo num espaço composto por salas VIP 
exclusivas e um amplo piso de jogo destinado ao mercado de massas.

於二零一九年十二月三十一日，澳門威尼斯人有656張博彩桌及1,668部角子機或類似的電子博彩設施。中場博彩大堂分為四個獨立
設計的主題區，即赤龍殿、金鱗殿、鳳凰殿及帝王殿。澳門威尼斯人的設計主題與拉斯維加斯的The Venetian Las Vegas相仿，仿建
意大利城市威尼斯多個名勝，譬如聖馬可廣場（St. Mark’s Square）、鐘塔（Campanile Tower）及總督府（Doge’s Palace）等。截至
二零一九年十二月三十一日止年度，澳門威尼斯人的入場人次約為3,600萬。

À data de 31 de Dezembro de 2019, o Venetian Macao tinha 656 mesas de jogo e 1.668 máquinas de jogo ou dispositivos de jogos elec-
trónicos semelhantes. O piso de jogo destinado ao mercado de massas está dividido em quatro zonas de design exclusivo: Red Dragon, 
Golden Fish, Phoenix e Imperial House. O Venetian Macao, com uma temática semelhante ao Venetian Las Vegas, apresenta réplicas de 
muitos locais famosos da cidade italiana de Veneza, incluindo a Praça de S. Marcos, a Torre do Campanário e o Palácio do Doge. Durante o 
ano findo a 31 de Dezembro de 2019, o Venetian Macao registou aproximadamente 36 milhões de visitantes.

除博彩設施之外，澳門威尼斯人亦設有樓高39層的五星級酒店大樓，提供2,841間標準酒店套房及64個御匾會套房。澳門威尼斯人亦
提供多樣化的文娛活動及設施，既適合中場客戶攜同家人一同度假，也有為貴賓客戶及高端客戶而設的定制產品與服務，譬如御匾

會等。澳門威尼斯人的威尼斯人購物中心的獨特零售購物空間佔地約943,000平方呎，內有超過360間店舖匯集多個國際名牌，並設
有超過60家餐廳及食肆提供世界各地的風味美食。訪客及賓客可從多個不同地點直達威尼斯人購物中心，包括路氹主要通道、四季
名店、澳門威尼斯人酒店及澳門威尼斯人博彩大堂。

Além das áreas de jogo, o Venetian Macao conta com uma torre de hotel de cinco estrelas de 39 pisos com 2.841 suítes standard e 64 suítes 
Paiza. O Venetian Macao disponibiliza uma vasta selecção de comodidades e opções de entretenimento para satisfazer as necessidades 
dos clientes do mercado de massas, incluindo famílias, destinando-se também a jogadores VIP e premium, com produtos e serviços 
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personalizados, tais como o Paiza Club. O Venetian Macao tem aproximadamente 943.000 pés quadrados de áreas exclusivas de comér-
cio e restauração nas Shoppes at Venetian, com mais de 360 lojas que dão acesso a muitas marcas internacionais e mais de 60 restauran-
tes, incluindo estabelecimentos que oferecem diversas opções culinárias internacionais. Visitantes e hóspedes têm acesso às Shoppes at 
Venetian a partir de vários locais, incluindo pela estrada principal que passa pelo Cotai, pelas Shoppes at Four Seasons, pelo hotel Vene-
tian Macao e pela área de jogo do Venetian Macao.

此外，澳門威尼斯人還設有金光會展，一座面積約120萬平方呎的會議中心及會議室綜合大樓。這些會展獎勵旅遊設施地方寬敞，靈
活性高，可間隔為小型、中型或大型會議室，及/或舉行大型多媒體活動或貿易展覽。由於休閒旅客於週末入住我們的物業，會展獎勵
旅遊活動一般於平日進行，於週中較清閒的時段吸引商務旅客。澳門威尼斯人亦設有一座15,000座位的綜藝館，名為金光綜藝館，曾
舉辦的文娛及體育活動類別繁多；另有一座設有1,800個座位的劇院。

Além disso, o Venetian Macao dispõe de um centro de convenções e de um complexo de salas de reuniões com cerca de 1,2 milhões de 
pés quadrados, a Cotai Expo. Estas instalações para Reuniões, Incentivos, Convenções e Exposições (MICE) disponibilizam um espaço 
flexível e amplo que pode ser configurado para fornecer salas de reuniões pequenas, médias ou grandes e/ou para receber eventos mul-
timédia de grande escala ou feiras comerciais. Os eventos MICE são realizados normalmente durante a semana, atraindo viajantes de 
negócio durante este período de actividade mais lenta, enquanto os viajantes de lazer ocupam os nossos hotéis durante os fins de semana. 
O Venetian Macao tem igualmente uma arena com 15.000 lugares, a Cotai Arena, que já recebeu vários eventos desportivos e de entrete-
nimento, bem como um teatro com 1.800 lugares.

澳門百利宮 Plaza Macao

澳門百利宮於二零零八年八月開幕，與澳門威尼斯人毗鄰。百利宮娛樂場有約105,000平方呎的博彩區、128張博彩桌及248部角
子機或類似的電子博彩設施。澳門百利宮亦有360間裝潢雅致的客房及套房（由F S Mac au L da.管理）、多家餐廳與酒吧，以及
會議與宴會設施。四季名店包括約有242,000平方呎零售空間，與威尼斯人購物中心相連。澳門百利宮亦設有19座尊貴罕有的御
匾豪園（經個別設計，而賓客須經邀請才可入住）。截至二零一九年十二月三十一日止年度，澳門百利宮的總入場人次約為2,430
萬。

Em Agosto de 2008, abrimos as portas do Plaza Macao, adjacente ao Venetian Macao, que inclui o Plaza Casino, uma área de jogo com 
cerca de 105.000 pés quadrados, equipada com 128 mesas de jogo e 248 máquinas de jogo ou dispositivos de jogos electrónicos semelhan-
tes. O Plaza Macau dispõe ainda de 360 suítes e quartos elegantemente decorados, geridos pela FS Macau Lda.. Dispõe igualmente de 
vários estabelecimentos de alimentação e bebidas, bem como instalações para conferências e banquetes e as Shoppes at Four Seasons, 
que são compostas por aproximadamente 242.000 pés quadrados de espaços de retalho e estão ligadas às Shoppes at Venetian. O Plaza 
Macao também dispõe de 19 Paiza Mansions ultra-exclusivas, que foram individualmente concebidas e que são disponibilizadas apenas 
por convite. Para o ano findo a 31 de Dezembro de 2019, o Plaza Macao registou, no total, aproximadamente 24,3 milhões de visitantes.

我們於早前宣佈四季名薈將增設約290間優質套房。我們已啟用獲批博彩業務的空間並隨套房的改裝完成將其用於模擬試驗及收取
意見。我們預期項目將於二零二零年上半年完成。

Anunciámos previamente a construção das Grand Suites no Four Seasons, que terão cerca de 290 suítes adicionais de qualidade pre-
mium. Iniciámos operações de jogo aprovadas nesse espaço e iremos usar as suítes à medida que forem sendo concluídas, numa base de 
simulação para fins experimentais e de feedback. A conclusão do projecto está prevista para o primeiro semestre de 2020.

金沙城中心 Sands Cotai Central

金沙城中心位於澳門威尼斯人、澳門巴黎人及澳門百利宮對面，為本集團於路氹最大型的綜合度假村。金沙城中心自二零一二年四月

起分階段開幕。該物業設有四座酒店大樓：於二零一二年四月開幕的第一座酒店大樓（設有659間五星級康萊德品牌的客房及套房，
以及澳門倫敦人酒店竣工後約600間倫敦主題套房）；於二零一二年九月開幕的第二座酒店大樓（設有1,842間喜來登品牌的客房及
套房）；於二零一三年一月開幕的第三座酒店大樓（設有2,126間喜來登品牌的客房及套房）；以及於二零一五年十二月開幕的第四座
酒店大樓（設有400間瑞吉品牌的客房及套房）。金沙城中心目前設有約367,000平方呎的博彩區、399張博彩桌及1,374部角子機或
類似的電子博彩設施，亦設有專為貴賓及高端客戶而設的專用貴賓廳。金沙城中心亦擁有約369,000平方呎的會議場地，一座設有
1,701個座位的劇院及約525,000平方呎的零售空間，內有超過150家門店以及超過50家餐廳及食肆。截至二零一九年十二月三十一日
止年度，金沙城中心的總入場人次則約為1,920萬。

O Sands Cotai Central está localizado no lado oposto ao Venetian Macao, The Parisian Macao e The Plaza Macao e é o nosso maior 
resort integrado no Cotai. O Sands Cotai Central abriu por fases, com início em Abril de 2012. A propriedade é constituída por 
quatro torres de hotel: a primeira torre de hotel, inaugurada em Abril de 2012, tem 659 quartos e suites de cinco estrelas sob a marca 
Conrad e, após a conclusão do Londoner Macao Hotel, terá aproximadamente 600 suítes com um tema londrino; a segunda torre 
de hotel, inaugurada em Setembro de 2012, tem 1.842 quartos e suítes sob a marca Sheraton; a terceira torre de hotel, inaugurada 
em Janeiro de 2013, tem 2.126 quartos e suítes também sob a marca Sheraton; e a quarta torre de hotel, inaugurada em Dezembro 
de 2015, tem 400 quartos e suítes sob a marca St. Regis. O Sands Cotai Central tem actualmente cerca de 367.000 pés quadrados de 
áreas de jogo, com 399 mesas de jogo e 1.374 máquinas de jogo ou dispositivos de jogos electrónicos semelhantes, e inclui salas VIP 
exclusivas para jogadores VIP e premium. O Sands Cotai Central dispõe igualmente de uma área de 369.000 pés quadrados para 
reuniões, uma sala de espectáculos com 1.701 lugares sentados, aproximadamente 525.000 pés quadrados de espaço comercial, com 
mais de 150 lojas e mais de 50 restaurantes e estabelecimentos de restauração. No ano findo a 31 de Dezembro de 2019, o Sands 
Cotai Central registou um total de aproximadamente 19,2 milhões de visitantes.
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我們先前宣佈將金沙城中心翻新、擴建及重塑為一處新的綜合度假村目的地——澳門倫敦人，於外部及內部增設大量主題元素。澳

門倫敦人將以全新的倫敦景點及勝地為特色，包括倫敦若干最著名的地標，例如國會大廈及大笨鐘。零售店將擴建及重塑為倫敦人

購物中心，以及我們將增設若干新餐廳及酒吧。我們將於倫敦人大樓套房增設約370間豪華套房以及前假日酒店旗下的客房及套房
正改裝為約600間倫敦主題套房，稱為澳門倫敦人酒店。我們隨套房的改裝完成將其用於模擬試驗及收取意見。工程已動工，且正分
階段進行以盡量減少對該處物業高峰期所造成的干擾。我們預期倫敦人大樓套房將於二零二零年後期完成，而澳門倫敦人項目將於

二零二零年及二零二一年分階段完成。

Anunciámos previamente a renovação, expansão e mudança de marca do Sands Cotai Central com o intuito de criar um novo resort inte-
grado, o Londoner Macao, acrescentando vários elementos temáticos a nível externo e interno. O Londoner Macao terá novas atracções 
e especificidades inspiradas em Londres, incluindo réplicas de alguns dos marcos mais famosos da cidade, tais como o Palácio de West-
minster e o Big Ben. As ofertas de retalho serão expandidas e receberão a nova denominação de Shoppes at Londoner, e vamos ainda 
acrescentar novos restaurantes e bares. Acrescentaremos cerca de 370 novas suítes nas The Londoner Tower Suites, e os quartos e suites 
anteriormente sob a marca Holiday Inn estão a ser convertidos em aproximadamente 600 suítes com um tema londrino, passando poste-
riormente a designar-se Londoner Macao Hotel. Iremos utilizar as suítes à medida que forem sendo concluídas numa base de simulação 
para fins experimentais e de feedback. A construção já foi iniciada e será faseada para minimizar as interrupções durante os períodos de 
pico. A conclusão das Londoner Tower Suites está prevista para o fim de 2020 e o projecto do Londoner Macao será concluído em fases 
ao longo de 2020 e 2021.

澳門巴黎人 Parisian Macao

本集團的澳門巴黎人於二零一六年九月十三日開幕。澳門巴黎人為與澳門威尼斯人及澳門百利宮相連的必到綜合度假村地標景點。

其設施包括佔地約253,000平方呎的博彩區、304張博彩桌及1,278部角子機或類似電子博彩設施。澳門巴黎人亦設有超過2,500間裝
潢雅致的客房及套房，以及巴黎人購物中心，包括其獨特的零售購物空間佔地約296,000平方呎，內有約150間店舖滙集多個國際品
牌，並設有24家餐廳及食肆提供世界各地的風味美食。澳門巴黎人的其他非博彩設施包括一座約63,000平方呎的會議室綜合大樓及
一座設有1,200個座位的劇院。位於澳門巴黎人的正前方，並透過有蓋步道與主樓相連的乃按原建築物二分之一的比例複製建成的
巴黎鐵塔，其設有觀景台及餐廳。截至二零一九年十二月三十一日止年度，澳門巴黎人接待約1,300萬名訪客。

A 13 de Setembro de 2016, abrimos o Parisian Macao, um resort integrado temático e icónico, de passagem obrigatória, que está ligado 
ao Venetian Macao e Plaza Macao, com uma área de jogo de 253.000 pés quadrados, composta por 304 mesas de jogo e 1.278 máquinas 
de jogo ou dispositivos de jogos electrónicos semelhantes. O Parisian Macao conta também com cerca de 2.500 quartos e suítes ele-
gantemente decorados, e as Shoppes at Parisian, compostas por cerca de 296.000 pés quadrados de espaços comerciais exclusivos, com 
aproximadamente 150 lojas, incluindo muitas marcas internacionais, 24 restaurantes e estabelecimentos de restauração de gastronomia 
internacional. Além das áreas de jogo, o Parisian Macao dispõe de um complexo de salas de reuniões com aproximadamente 63.000 pés 
quadrados e uma sala de espectáculos com 1.200 lugares sentados. Mesmo em frente ao The Parisian Macao, e ligada ao edifício princi-
pal através de um passadiço coberto, está uma réplica a meia escala da Torre Eiffel, com uma plataforma panorâmica e restaurante. O 
Parisian Macao registou aproximadamente 13 milhões de visitantes no ano findo a 31 de Dezembro de 2019.

2019年獨任監事報告書

Parecer do fiscal único relativo ao ano fiscal de 2019

根據商法典之規定，本人謹將2019年12月31日年度獨任監事報告呈覽。

De acordo com o estabelecido no Código Comercial, apresento o relatório do fiscal único relativo ao ano findo em 31 de 
Dezembro de 2019.

本人監察了威尼斯人澳門股份有限公司年度的管理。在監察工作的過程中，本人結合公司的實際情況，實施了包括向公司管理層查

詢，對提交給本人的會計資料進行分析性程序及其他本人認為必要的程序。

Acompanhei durante o exercício a actividade do Conselho de Administração da Venetian Macau, S.A. O trabalho de 
supervisão incluiu o inquérito ao Conselho de Administração da Sociedade, procedimentos analíticos aplicados à informação 
contabilística que me foi apresentada e outros procedimentos que considerei necessários em face das circunstâncias.

本人根據監察工作的結果，作出如下報告：

Baseado nos resultados do meu trabalho de supervisão, relato o seguinte:

1. 本人已取得一切認為必要的資料及解釋。

1. Obtive toda a informação e explicações que considerei necessárias.

2. 本人認為公司年度帳目遵循適合公司實際情況之會計原則編寫清楚，並在各重大方面顯示公司2019年12月31日的財務狀況及該年
度經營成果之真確狀況。

2. Na minha opinião, as demonstrações financeiras anuais da Sociedade foram adequadamente preparadas aplicando os 
princípios contabilísticos adequados às circunstâncias e apresentam de forma verdadeira e apropriada a posição financeira 
da Sociedade em 31 de Dezembro de 2019 e os resultados das suas operações para o exercício findo naquela data.
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3. 本人認為董事會報告書正確及完整，並簡易及清楚地闡述公司年度之經濟狀況及業務發展。

3. Em minha opinião, o relatório do Conselho de Administração está correcto e completo, e apresenta a situação económica 
da Sociedade, assim como a evolução dos negócios ao longo do ano, de forma concisa e clara.

4. 本人沒有察覺年度有任何不當情事或不法行為。

4. Não tomei conhecimento de qualquer acto irregular ou ilegal durante o exercício.

基此，本人建議股東常會通過董事會提交之2019年12月31日年度之公司帳目、董事會報告書和結果運用之建議。

Recomendo, por isso, aos accionistas que aprovem, na Assembleia Geral Ordinária, as demonstrações financeiras, o relatório 
do Conselho de Administração e a proposta de aplicação dos resultados do exercício findo em 31 de Dezembro de 2019.

2020年2月17日於澳門 − Macau, aos 17 de Fevereiro de 2020

獨任監事 − O Fiscal Único, 胡春生 Wu Chun Sang

註冊核數師 − Auditor Registado

摘要綜合財務報表的獨立核數師報告
Relatório de Auditores Independentes sobre Demonstrações Financeiras Consolidadas Resumidas

致威尼斯人澳門股份有限公司全數股東
Para os accionistas da Venetian Macau, S.A.

（於澳門註冊成立之股份有限公司）
(Sociedade anónima registada em Macau)

本核數師（以下簡稱「我們」）已按照澳門特別行政區的《核數準則》及《核數實務準則》完成審核威尼斯人澳門股份有限公司二零
一九年度的綜合財務報表，並已於二零二零年三月二十三日就該等綜合財務報表發表了無保留意見的報告。

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras consolidadas da  Venetian Macau, S.A. relativas ao ano de 2019, nos 
termos das Normas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria da Região Administrativa Especial de Macau. No nosso 
relatório, datado de 23 de Março de 2020, expressámos uma opinião sem reservas relativamente às demonstrações financeiras 
consolidadas das quais as presentes constituem um resumo.

上述已審核的綜合財務報表由於二零一九年十二月三十一日的綜合資產負債表及截至該日止年度的綜合損益表、綜合權益變動表及
綜合現金流量表組成，亦包括重大會計政策的概要及其他附註。

As demonstrações financeiras consolidadas a que acima se alude compreendem o balanço consolidado, à data de 31 de 
Dezembro de 2019, a demonstração de resultados consolidados, a demonstração de alterações no capital próprio consolidado 
e a demonstração de fluxos de caixa consolidados relativas ao ano findo, assim como um resumo das políticas contabilísticas 
relevantes e outras notas explicativas.

隨附由管理層編制的摘要綜合財務報表是上述已審核的綜合財務報表的撮要內容。我們認為，摘要綜合財務報表的內容，在所有重
要方面，與已審核綜合財務報表的內容一致。

As demonstrações financeiras consolidadas resumidas preparadas pela gerência resultam das demonstrações financeiras 
consolidadas anuais auditadas a que acima se faz referência. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas 
resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações financeiras consolidadas auditadas.

為更全面了解威尼斯人澳門股份有限公司的綜合財務狀況和綜合經營結果以及核數工作的範圍，隨附的摘要綜合財務報表應與已
審核的綜合財務報表以及獨立核數師報告一併參閱。

Para a melhor compreensão da posição financeira consolidada da Venetian Macau, S.A. e dos resultados consolidados das suas 
operações, no período e âmbito abrangido pela nossa auditoria, as demonstrações financeiras consolidadas resumidas devem 
ser lidas conjuntamente com as demonstrações financeiras consolidadas das quais as mesmas resultam e com o respectivo 
relatório de auditoria.

郭詩敏

註冊核數師

Kwok Sze Man

Auditor de Contas

德勤·關黃陳方會計師行

Deloitte Touche Tohmatsu − Sociedade de Auditores

澳門，二零二零年三月二十三日

Macau, aos 23 de Março de 2020
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二零一九年度擁有威尼斯人澳門股份有限公司5%或5%以上公司資本的主要股東名單以及公司機關據位人名單

Lista dos accionistas qualificados, detentores de 5% ou mais do capital social da Venetian
Macau, S.A., e dos titulares dos demais órgãos sociais durante o ano de 2019

合資格股東 − Accionista qualificados

a) Venetian Venture Development Intermediate Limited − 89,995%;

b）胡順謙先生 − 10%。

 Sr. António Ferreira − 10%.

董事會 − Conselho de Administração

a）王英偉先生；

 Sr. Wong Ying Wai;

b）胡順謙先生（董事總經理）；

 Sr. António Ferreira (administrador-delegado);

c）Robert Glen Goldstein先生；

 Sr. Robert Glen Goldstein;

d）鄭君諾先生；

 Sr. Chum Kwan Lock Grant;

e）Dylan James Williams先生。

 Sr. Dylan James Williams.

秘書 − Secretário

Ricardo José Garcia dos Santos e Silva先生，工作上亦使用簡稱Ricardo Silva。

Sr. Ricardo José Garcia dos Santos e Silva, que também usa o nome profissional abreviado Ricardo Silva.

獨任監事 − Fiscal Único

胡春生先生。

Sr. Wu Chun Sang.

（是項刊登費用為 $17,487.00）

(Custo desta publicação $ 17 487,00)
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銀河娛樂場股份有限公司

綜合損益表

二零一九年十二月三十一日年度

二零一九年

 澳門幣（千元）

收益（附註） 50,511,062

其他收益，淨額 905,130

向澳門政府支付的博彩特別稅及其他相關稅項 (23,161,907)

員工福利支出 (7,412,257)

攤銷及折舊 (2,946,491)

其他營運費用 (4,196,085)

財務費用 (3,161)

除稅前溢利 13,696,291

所得稅 -

本年度溢利 13,696,291

附註：收益分析

博彩毛收入 61,137,461

城巿娛樂會貢獻 110,552

小費收入及行政收入 25,731

博彩經營業務 -收益總額 61,273,744

扣除服務供應商協議之博彩收益淨額 (2,352,390)

佣金及獎勵 (14,032,494)

博彩經營業務-收益淨額 44,888,860

酒店、購物中心業務及其他-收益 5,622,202

50,511,062

綜合資產負債表

二零一九年十二月三十一日

二零一九年

澳門幣（千元）

資產 

非流動資產

　物業、機器及設備 31,546,625

　租賃土地 3,256,640

　無形資產 70,672

　應收融資租賃款 33,758

　按攤銷成本之金融資產 25,919,947
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二零一九年

澳門幣（千元）

　按公平值列入其他全面收益之金融資產 21,545

　長期銀行存款 4,605,013

　其他非流動資產 147,154

65,601,354

流動資產

　存貨 81,579

　應收賬款及預付款 1,317,431

　應收關聯公司款項 3,546

　應收股東及最終控股公司款項 2,488,453

　按攤銷成本之金融資產之現期部分 2,415,807

　現金和現金等價物和其他銀行存款 12,140,752

18,447,568

總資產 84,048,922

權益

　股本 951,900

　儲備 63,212,508

總權益 64,164,408

負債

非流動負債

　應付保固金 116,229

　非流動已收按金 247,266

363,495

流動負債

　應付賬款及應計費用 19,517,462

　應付關聯公司款項 3,557

19,521,019

總負債 19,884,514

總權益及負債 84,048,922
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澳門博彩市場概覽

由於若干地緣政治及經濟因素影響，包括中美貿易緊張、全球經濟放緩、貴賓廳禁煙、人民幣波動、持續的區域市場競爭和香港的動

盪等，投資者情緒於二零一九年非常波動。二零一九年全年博彩收益總額為澳門幣2,925億元，按年下跌3%。

於二零一九年，共有3,940萬人次到訪澳門，按年增長10%。其中，中國內地旅客佔總旅客量的71%。來自大灣區的旅客則按年增長
26%。而過夜旅客佔總旅客量的47%，平均逗留時間維持2.2日。由於澳門旅遊產品進一步多元化，根據攜程旅行網數據，我們留意到
訪澳的中國內地旅客結構正在改變，以家庭為單位及年輕旅客有上升趨勢。

業務回顧

財務業績

二零一九年銀河娛樂場股份有限公司及其附屬公司（統稱「銀娛」）全年淨收益為澳門幣505億元，按年下跌6%。本年度溢利為澳門
幣137億元，按年下跌3%。

於二零一九年，銀娛按管理層基準計算的博彩收益總額按年下跌12%至澳門幣611億元。其中，中場收益總額按年上升6%至澳門幣
301億元，貴賓廳收益總額按年下跌26%至澳門幣284億元，角子機收益總額按年增加2%至澳門幣26億元。

銀娛的經營理念之一，乃不斷尋求有助提升度假城並加強對顧客的吸引力的產品與服務組合。為此，我們自二零一八年起進行總值

約澳門幣15億元的提升工程計劃，翻新中場、酒店客房及非博彩設施，亦推出了一些嶄新的餐飲及零售意念。我們即將完成早前宣佈
在「澳門銀河™」及澳門星際酒店進行的提升工程計劃，並已經確定和研究其他改善工程的可行性。我們相信，此舉措有助保持度假
城的新鮮感和吸引力，更可吸引顧客回訪，同時亦引證了我們持續在澳門投資的決心。

「澳門銀河™」

「澳門銀河™」為銀娛最大的收益及盈利貢獻來源。於二零一九年，淨收益按年下跌5%至澳門幣385億元。經調整EBITDA為澳門
幣130億元，按年下跌2%。經調整EBITDA利潤率為34%（二零一八年：33%）。

由於「澳門銀河™」博彩業務淨贏率偏高，令二零一九年經調整EBITDA增加約澳門幣6.85億元。

五間酒店錄得強健的入住率，全年為接近100%。

澳門星際酒店

於二零一九年，澳門星際酒店錄得淨收益為澳門幣112億元，按年下跌10%。經調整EBIT DA為澳門幣36億元，按年下跌8%。經調
整EBITDA利潤率為32%（二零一八年：31%）。

由於澳門星際酒店博彩業務淨贏率偏高，令二零一九年經調整EBITDA增加約澳門幣1.59億元。

全年酒店入住率為接近100%。

「澳門百老匯™」

「澳門百老匯™」是適合一家大小，配以街頭娛樂和美食的度假城，並得到澳門本地中小企支持，當中並沒有貴賓廳業務。於二零
一九年，「澳門百老匯™」錄得淨收益澳門幣6.11億元，於二零一八則錄得澳門幣5.79億元。經調整EBITDA約澳門幣4,000萬元，相
比二零一八年約澳門幣3,300萬元。經調整EBITDA利潤率為7%（二零一八年：6%）。

由於「澳門百老匯™」博彩業務淨贏率偏高，令二零一九年經調整EBITDA增加約澳門幣500萬元。

全年酒店入住率為接近100%。

城市娛樂會

於二零一九年，城市娛樂會為銀娛帶來經調整EBITDA的貢獻為澳門幣1.21億元，相比於二零一八年為澳門幣1.14億元。

最新發展概況

「澳門銀河™」及澳門星際酒店

我們即將完成早前宣佈在「澳門銀河™」及澳門星際酒店進行約澳門幣15億元之項目提升工程，並已經確定和研究其他改善工程的
可行性。

路氹-新里程

銀娛已為長遠的發展建立獨特定位。銀娛繼續推進第三、四期項目的發展工程，將提供合共約4,000間酒店客房及別墅，包括適合家
庭和優質高端旅客的客房、400,000平方呎的會議展覽空間、500,000平方呎設有16,000個座位的多用途場館、餐飲、零售以及娛樂
場等。我們在二零一九年八月介紹銀河國際會議中心與銀河綜藝館，我們更欣然歡迎凱悅酒店在澳門及銀河度假城區開設首家安達

仕酒店（Andaz Hotel）。
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橫琴

我們繼續就橫琴項目發展為一個時尚度假城進行概念規劃，與我們在澳門的高能量度假城優勢互補。

展望

於二零一九年十二月，武漢發現新冠狀病毒後，中央政府即時動用大量資源對抗疫情。各間博企與澳門政府緊密合作，以減低疫情的

影響。銀娛承諾為顧客和員工提供安全和健康的環境，並會繼續對事態發展保持警覺。

二零一九年旅客消費受一系列地緣政治及經濟因素影響，包括中美貿易緊張和內地經濟放緩等。中國與美國於二零二零年一月中簽

訂貿易協議，令消費者對前景轉為樂觀。此外，澳門基建持續改善，特別是預計於二零二零年初啟用由珠海至橫琴的鐵路延線，將可

與橫琴的入境大樓及已通車的輕軌路氹段連接，便利旅客往來澳門並在市內出行。然而，我們預計二零二零年仍然面對地緣政治及

經濟的挑戰，可能影響消費者信心。

目前，我們仍未知疫情會持續多久，故此難以衡量事件對整體財務的影響。但我們要注意的是，若疫情持續時間延長，對二零二零年

的財務業績及澳門的發展項目將有可能構成重大影響。

目前難以預測疫情何時受控，但我們對澳門，尤其是銀娛的長遠前景充滿信心，並與新任行政長官賀一誠先生領導的澳門政府繼續

緊密合作。銀娛承諾會為澳門的經濟多元化繼續投資，並支持澳門政府的「世界旅遊休閒中心」願景。此外，我們繼續全力支持中央

政府的大灣區融合計劃，相信將進一步帶動澳門、香港和廣東省南部九個城市之間的人流、物流和資金流。銀娛將透過提升度假城

的設施，包括橫琴的發展計劃，以支持及推動此融合計劃。

銀娛將繼續推動各項範疇，重新調配資源以達至最高及最佳效益。內地對休閒、旅遊需求殷切，銀娛已經做好準備，透過第三、四期

項目這個澳門最大的發展藍圖，把握未來不斷增長的市場機遇。

銀娛憑著穩健的資產負債表，有能力實現集團在澳門路氹第三、四期及橫琴的發展計劃。

最後，我們會繼續努力不懈地確保員工和客人的健康與安全。

公司機關據位人——2019年12月31日

董事會：呂志和——主席

　 ：華年達——常務董事

　 ：呂耀東——董事

　 ：程裕昇——董事

獨任監事：崔世昌核數師事務所（由陳玉瑩核數師代表）

秘書：郭敏生

主要股東名單——2019年度

Canton Treasure Group Ltd.——89.9999%

華年達——10%

致 銀河娛樂場股份有限公司全體股東

二零一九年度獨任監事之年度報告書及意見書

本獨任監事已對 貴公司董事會所編製二零一九年度之財務報表及獨立核數師羅兵咸永道會計師事務所對有關帳目之報告書進行
了審閱及分析性程序，本人之意見認為：

1. 公司二零一九年度之財務報表已經按照《財務報告準則》適當編製，並能反映公司之活動及財產狀況；

2. 建議通過董事會年報；

3. 建議通過獨立核數師報告書。

二零二零年三月十八日於澳門。

獨任監事

崔世昌核數師事務所

（由陳玉瑩核數師代表）
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摘要財務報表的獨立核數師報告

致銀河娛樂場股份有限公司全體股東

（於澳門註冊成立之股份有限公司）

銀河娛樂場股份有限公司（「貴公司」）及其附屬公司（以下合稱「貴集團」）截至二零一九年十二月三十一日止年度隨附的摘要財務

報表乃撮錄自貴集團截至同日止年度的已審核綜合財務報表。摘要財務報表由二零一九年十二月三十一日的綜合資產負債表以及截

至該日止年度的綜合損益表組成，貴公司董事須對該等摘要財務報表負責。我們的責任是對摘要財務報表是否在所有重要方面均與

已審核綜合財務報表符合一致，發表意見，僅向全體股東報告，除此之外本報告別無其他目的。我們不會就本報告的內容向任何其

他人士負上或承擔任何責任。

我們按照澳門特別行政區政府頒布的《核數準則》和《核數實務準則》審核了貴集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的綜合財

務報表，並已於二零二零年二月二十七日就該綜合財務報表發表了無保留意見的核數師報告。

上述已審核的綜合財務報表由二零一九年十二月三十一日的綜合資產負債表以及截至該日止年度的綜合損益表、綜合權益變動表和

綜合現金流量表組成，亦包括重大會計政策的摘要和解釋附註。

我們認為，摘要財務報表在所有重要方面，均與上述已審核的綜合財務報表符合一致。

為更全面了解貴集團的財務狀況和經營結果以及核數工作的範圍，隨附的摘要財務報表應與已審核的綜合財務報表以及獨立核數

師報告一併閱讀。

李政立

註冊核數師

羅兵咸永道會計師事務所

澳門，二零二零年二月二十七日

GALAXY CASINO, S.A.

Demonstração dos resultados consolidados do exercício findo em 31 de Dezembro de 2019

2019

MOP’000

Proveitos (Nota) 50,511,062

Outros ganhos, líquidos 905,130

Imposto especial sobre o jogo e outros impostos para o Governo de Macau  (23,161,907)

Custos com os benefícios do pessoal (7,412,257)

Amortizações e depreciações (2,946,491)

Outras despesas operacionais (4,196,085)

Custos financeiros (3,161)

Resultados antes de imposto 13,696,291

Imposto -

Resultado líquido 13,696,291
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2019

MOP’000

Nota: Análise de Proveitos

Proveitos brutos de operações de jogo 61,137,461

Contribuições provenientes de casinos dos City Clubs  110,552

Gorjetas recebidas e taxas administrativas 25,731

Proveitos brutos de operações de jogo 61,273,744

Ganhos do jogo líquidos excluídos por acordo com Prestadores de Serviços (2,352,390)

Comissões e incentivos (14,032,494)

Proveitos líquidos de operações de jogo 44,888,860

Proveitos de operações de hotelaria, centros comerciais e outros 5,622,202

50,511,062

Balanço consolidado em 31 de Dezembro de 2019

2019
MOP’000

ACTIVO

Activos não-correntes

Propriedades, edifícios e equipamentos 31,546,625

Direitos sobre terrenos concessionados 3,256,640

Activos intangíveis 70,672

Recebimentos de locações financeiras 33,758

Activos financeiros ao custo amortizado 25,919,947

Activos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral 21,545

Depósitos bancários de longo prazo 4,605,013

Outros activos não-correntes 147,154

65,601,354

Activos correntes

Existências 81,579

Outros devedores e pagamentos adiantados 1,317,431

Dívidas de partes relacionadas 3,546

Dívidas de accionistas e à sociedade-mãe 2,488,453

Parte corrente de activos financeiros ao custo amortizado 2,415,807

Caixa e equivalentes de caixa e outros depósitos bancários 12,140,752

18,447,568

Total do Activo 84,048,922
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CAPITAL PRÓPRIO

Capital social 951,900

Reservas 63,212,508

Total do Capital Próprio 64,164,408

PASSIVO

Passivos não-correntes 

Retenções a pagar 116,229

Depósitos não-correntes 247,266

363,495

Passivos correntes

Outros credores e acréscimos 19,517,462

Dívidas a partes relacionadas 3,557

19,521,019

Total do Passivo 19,884,514

Total do Passivo e do Capital Próprio 84,048,922

ANÁLISE DO MERCADO DE JOGO DE MACAU

A postura dos investidores ao longo de 2019 apresentou períodos de flutuação. Tal deveu-se a várias questões geopolíticas e económicas, 
como tensões comerciais sino-americanas, uma economia mundial em desaceleração, introdução da proibição de fumar nas áreas VIP, 
flutuações do RMB, concorrência contínua nos mercados regionais e instabilidade em Hong Kong. A receita bruta dos jogos (“RBJ”) no 
ano de 2019 foi de MOP292,5 mil milhões, uma redução de 3% em relação ao ano anterior.

Em 2019, o número de visitantes a Macau atingiu 39,4 milhões, um crescimento de 10% em relação ao ano anterior, sendo que 
os visitantes da China Continental representaram 71% de todos os visitantes. O número de visitantes da área da Grande Baía cresceu 
26% em relação ao ano anterior. Os visitantes com pernoita foram responsáveis por 47% do total das visitas. A permanência média dos 
visitantes com pernoita permaneceu em 2.2 dias. Graças à maior diversificação das ofertas de produtos turísticos em Macau, tomou-se 
devida nota de uma tendência de mudança no perfil dos visitantes da China Continental, com mais visitas de famílias e jovens, de acordo 
com dados divulgados pela Ctrip.

ANÁLISE OPERACIONAL

Resultados Financeiros

A Galaxy Casino, S.A. e as suas subsidiárias (“GCSA”) contabilizaram uma receita líquida de MOP50,5 mil milhões, uma redução de 
6% em relação ao ano anterior. O lucro líquido do exercício foi de MOP13,7 mil milhões, uma redução de 3% em relação ao ano anterior.

A RBJ total da GCSA numa base operacional em 2019 foi de MOP61,1 mil milhões, uma redução de 12% em relação ao ano anterior. A 
RBJ no segmento de massas foi de 30,1 mil milhões, um aumento de 6% em relação ao ano anterior. A RBJ total no segmento VIP foi de 
28,4 mil milhões, uma redução de 26% em relação ao ano anterior. A RJB total do jogo electrónico foi de 2,6 mil milhões, um aumento 
de 2% em relação ao ano anterior.

Uma das filosofias empresariais da GCSA é a busca contínua de produtos e serviços que permitam a melhoria dos nossos resorts e o aumento 
da atractividade para os clientes. Com isso em mente, a partir de 2018, introduzimos um programa de melhoramento das propriedades 
de aproximadamente 1,5 mil milhões para renovar a área principal de jogos, quartos de hotel, instalações não destinadas a jogos e 
introduzimos alguns novos conceitos de restauração e comércio a retalho. O programa de melhoramento das propriedades anteriormente 
anunciado para o Galaxy Macau™ e o StarWorld Macau, foi quase completado na sua totalidade, e identificámos e estamos a analisar 
oportunidades adicionais de melhoramentos. Acreditamos que esta abordagem mantém o espaço actual e atractivo, em particular para 
os nossos clientes habituais. Tal circunstância demonstra igualmente o nosso compromisso contínuo em investir em Macau.
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Galaxy Macau™

O Galaxy Macau™ é a principal fonte de receitas e ganhos da GCSA. Em 2019, a receita líquida diminuiu 5% em relação ao ano 
anterior, para MOP38,5 mil milhões. O EBITDA Ajustado diminuiu 2% em relação ao ano anterior, passando para MOP13 mil 
milhões. A margem de EBITDA Ajustado foi de 34% (2018: 33%).

O Galaxy Macau™ teve boa sorte nas suas operações de jogos, o que aumentou o seu EBITDA Ajustado em aproximadamente MOP685 
milhões em 2019.

Os cinco hotéis, em conjunto, registaram uma forte taxa de ocupação que foi praticamente de 100% em 2019.

StarWorld Macau

Em 2019, a receita líquida do StarWorld Macau caiu 10% em relação ao ano anterior, para MOP11,2 mil milhões. O EBITDA Ajustado 
diminuiu 8% em relação ao ano anterior, para MOP3,6 mil milhões. A margem de EBITDA Ajustado foi de 32% (2018: 31%). 

O StarWorld Macau foi bem sucedido nas suas operações de jogo, o que aumentou o seu EBITDA Ajustado em aproximadamente 
MOP159 milhões em 2019. 

A ocupação do hotel foi praticamente de 100% em 2019.

Broadway Macau™

O Broadway Macau™ é um hotel singular dedicado à família, com entretenimento de rua e restauração com espaço exterior, apoiado por 
PMEs, sem componente de jogo VIP. Em 2019, a receita líquida do Broadway Macau™ foi de MOP611 milhões, contra MOP579 milhões 
em 2018. O EBITDA Ajustado foi de aproximadamente MOP40 milhões, contra aproximadamente MOP33 milhões em 2018. A margem 
de EBITDA Ajustado foi de 7% (2018: 6%).

O Broadway Macau™ teve boa sorte nas suas operações de jogo, o que aumentou o EBITDA Ajustado em aproximadamente 
MOP5 milhões em 2019.

A ocupação do hotel foi praticamente de 100% em 2019.

City Clubs

Os City Clubs contribuíram com MOP121 milhões de EBITDA Ajustado para a receita da GCSA em 2019 contra MOP114 milhões em 
2018.

ACTUALIZAÇÃO SOBRE OS PROJECTOS

Galaxy Macau™ e StarWorld Macau

Encontra-se praticamente concluído o programa de melhoramento das propriedades, de aproximadamente MOP1,5 mil milhões, 
anunciado anteriormente para o Galaxy Macau™ e para o StarWorld Macau e identificámos possíveis melhorias adicionais, que se 
encontram em análise.

Cotai — O Próximo Capítulo

A GCSA está singularmente posicionada para o crescimento a longo prazo. Os nossos projectos de desenvolvimento para as fases 3 e 4 
incluem aproximadamente 4.000 quartos e vilas, incluindo quartos familiares e de luxo, 400.000 pés quadrados de espaço para convenções, 
uma arena multiusos com uma área de 500.000 pés quadrados com 16.000 lugares sentados, restauração, comércio a retalho e áreas de 
jogo, entre outros. Em Agosto de 2019, apresentámos o Galaxy International Convention Center (GICC) e o Galaxy Arena e temos o 
prazer de dar as boas-vindas ao primeiro Andaz Hotel do Hyatt Hotel Corporation em Macau e ao complexo Galaxy Integrated Resorts.

Hengqin

Continuamos a progredir com os planos conceptuais para um complexo turístico de lazer em Hengqin que complementará os nossos 
dinâmicos complexos em Macau.

PERSPECTIVA PARA FUTURO

Em Dezembro de 2019, o coronavírus foi descoberto em Wuhan, China. O Governo Central dedicou recursos significativos para 
combater o vírus. Todas as concessionárias estão a trabalhar diligentemente com o Governo de Macau para minimizar o impacto 
do vírus. A GCSA está empenhada em providenciar um ambiente seguro e saudável para todos os seus hóspedes e funcionários e continuará 
em estado de alerta.

O volume de consumo em 2019 sofreu o impacto de uma série de questões geopolíticas e económicas, como tensões comerciais sino-americanas 
e uma desaceleração da economia chinesa. Em meados de Janeiro de 2020, a China e os Estados Unidos assinaram um acordo comercial, o que 
resultou numa perspectiva mais positiva para os consumidores. Além disso, as infraestruturas continuam a melhorar, em particular, a 
abertura prevista para o início de 2020 da linha de comboio que ligará Zhuhai a Hengqin e o novo ponto de controlo de migração, bem 
como o já iniciado Metro de Macau (LRT) na Taipa, o que aumenta a facilidade de viajar em Macau. Posto isso, acreditamos que Macau 
continuará a enfrentar desafios geopolíticos e económicos com impacto na confiança do consumidor em 2020.
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Neste momento, não podemos determinar a duração do coronavírus e, portanto, ainda não conseguimos quantificar todo o impacto 
financeiro. Destacamos que uma prolongada crise de coronavírus pode ter um efeito material nos nossos resultados financeiros de 2020 e 
nos nossos projetos de desenvolvimento em Macau.

É prematuro prever quando o coronavírus será controlado. No entanto, continuamos confiantes nas perspectivas de longo prazo para 
Macau em geral, e para a GCSA especificamente. Encontramo-nos em estreita colaboração com o novo Governo da RAE de Macau, 
liderado pelo Chefe do Executivo, o Sr. Ho Iat Seng. A GCSA está empenhada em investir na diversificação económica de Macau e 
ajudar Macau a tornar-se um Centro Mundial de Turismo e Lazer. Além disso, continuaremos a apoiar o plano de integração da Área da 
Grande Baía do Governo Central, o que facilitará ainda mais o fluxo de pessoas, logística e de capital em Macau, Hong Kong e nas nove 
cidades do sul de Guangdong. A GCSA continuará a contribuir para estes desideratos, melhorando a competitividade do nosso portfólio 
de complexos turísticos, incluindo o nosso plano de desenvolvimento em Hengqin.

A GCSA continuará a focar-se no impulsionamento de todos os segmentos da nossa actividade empresarial, dedicando recursos para o 
seu crescimento e melhoramento. A China Continental tem uma procura significativa de lazer, turismo e viagens, e a GCSA encontra-se 
numa posição singular para lucrar com esse potencial de crescimento futuro, tendo o maior plano de desenvolvimento em Macau com as 
Fases 3 e 4. 

A saúde financeira do nosso balanço permite-nos financiar o nosso plano de desenvolvimento de Macau, Cotai Fases 3 e 4 e Hengqin.

Finalmente, encontramo-nos a trabalhar diligentemente para garantir a saúde e a segurança dos nossos funcionários e hóspedes.

Lista dos titulares dos órgãos da sociedade — 31 de Dezembro de 2019

Conselho de Administração:

Lui Che Woo - Presidente

Jorge Neto Valente - Administrador-Delegado

Lui Yiu Tung, Francis - Administrador

Cheng Yee Sing Philip  - Administrador

Fiscal Único: CSC & Associados — Sociedade de Auditores (representada por Chan Yuk Ying)

Secretário:  Kwok Mun Sang Raymond

Lista dos principais accionistas em 2019

Canton Treasure Group Ltd. — 89.9999%

Jorge Neto Valente — 10%

Para: Accionistas da Galaxy Casino, S.A.

Parecer e relatório anual de Fiscal Único sobre o exercício de 2019

Tendo o Fiscal Único apreciado e analisado as Demonstrações Financeiras do Exercício de 2019 elaboradas pelo Conselho de Administração 
da vossa Sociedade, assim como o Relatório do Auditor Independente, PricewaterhouseCoopers, é minha opinião que:

1. As Demonstrações Financeiras de 2019 foram devidamente elaboradas conforme as Normas de Relato Financeiro, reflectindo as 
actividades e situação financeira da Sociedade;

2. Proponho aprovar o Relatório do Conselho de Administração;

3. Proponho aprovar o Relatório do Auditor Independente.

Macau, 18 de Março de 2020.

O Fiscal Único

CSC & Associados-Sociedade de Auditores
(Representado pela Auditora Chan Yuk Ying)
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RESUMIDAS 

PARA OS ACCIONISTAS DA GALAXY CASINO, S.A.
(Sociedade anónima constituída em Macau)

As demonstrações financeiras resumidas anexas da Galaxy Casino, S.A. (a “Sociedade”) e das suas subsidiárias (no seu conjunto, o 
“Grupo”) referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 resultam das demonstrações financeiras consolidadas auditadas do 
Grupo referentes ao exercício findo naquela data. Estas demonstrações financeiras resumidas, as quais compreendem o balanço consolidado 
em 31 de Dezembro de 2019 e a demonstração dos resultados consolidada do exercício findo naquela data, são da responsabilidade do 
Conselho de Administração da Sociedade. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião, unicamente endereçada a 
V. Exas, enquanto accionistas, sobre se as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com 
as demonstrações financeiras consolidadas auditadas, e sem qualquer outra finalidade. Não assumimos responsabilidade nem aceitamos 
obrigações perante terceiros pelo conteúdo deste relatório.

Auditámos as demonstrações financeiras consolidadas da Sociedade e do Grupo referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 
2019 de acordo com as Normas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria emitidas pelo Governo da Região Administrativa Especial 
de Macau, e expressámos a nossa opinião sem reservas sobre estas demonstrações financeiras, no relatório de 27 de Fevereiro de 2020.

As demonstrações financeiras consolidadas auditadas compreendem o balanço consolidado da Sociedade em 31 de Dezembro de 2019, e 
a demonstração dos resultados consolidada, a demonstração consolidada de alterações no capital próprio e a demonstração consolidada 
de fluxos de caixa do exercício findo naquela data, e um resumo das principais políticas contabilísticas e outras notas explicativas.

Na nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações 
financeiras auditadas.

Para uma melhor compreensão da posição financeira do Grupo e dos resultados das suas operações, e do âmbito da nossa auditoria, as 
demonstrações financeiras resumidas devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras auditadas e com o respectivo 
relatório do auditor independente.

Li Ching Lap Bernard
Auditor de contas registado
PricewaterhouseCoopers 

Macau, 27 de Fevereiro de 2020
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