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(Custo desta publicação $ 1 553,00)
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 $4,769.00

(Custo desta publicação $ 4 769,00)
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 $1,938.00

(Custo desta publicação $ 1 938,00)
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 $3,545.00

(Custo desta publicação $ 3 545,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Coleção de Cartão 
de Macau
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 Sou Wai Cheong

 $4,950.00

(Custo desta publicação $ 4 950,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 
DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

1/2021/ASS 45

A s so c iaç ão de 
Carregamento de Veículos Elétricos de 
Macau Macau Electr ic 
Vehicle Charging Association



12736    34   2021  8  25 

137-145
8 B 02

	   	  

	  
	  

	   	  

	  

 

 $2,085.00

(Custo desta publicação $ 2 085,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 
DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

2021
12/2021/A S S 46

Associação de Estudo 
d e D e s e nvo l v i m e n t o d a C u l t u r a 
(Macau) Chinesa Qu Yuan

C h i n e s e Q u Yu a n 
(M a c a u)  C u l t u r e  D e v e l o p m e n t 
Research Society
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 $2,300.00

(Custo desta publicação $ 2 300,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

  

CERTIFICADO
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Investimento em Inovação de Macau
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 $2,300.00

(Custo desta publicação $ 2 300,00)
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137-145 11 A
Rua de Francisco Xavier Pereira 

n.º 137-145 Edf. Industrial Pou Fung, 11 
andar, Bloco A, Macau

 

 $363.00

(Custo desta publicação $ 363,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

  

CERTIFICADO

Associação dos Conterrâneos de 
Ian Peng

Certifico, para efeitos de publicação, que, 
por documento autenticado arquivado neste 
Cartório no maço a que se refere a alínea 
f) do número 2 do artigo 45.º do Código 
do Notariado com o n.º 1/2021, sob o n.º 6, 
foram alterados todos os artigos dos esta-

tutos da Associação com a denominação 
em epígrafe, a qual passa a ter onze artigos, 
conforme consta do documento anexo.
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Cartório Privado, em Macau, aos 16 de 
Agosto de 2021. — O Notário, Ricardo Sá 
Carneiro.

 $2,731.00

(Custo desta publicação $ 2 731,00)
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MSIG Insurance (Hong Kong) Limited — Sucursal de Macau

Conta de exploração do exercício de 2020

(Ramos gerais)

Débito Patacas

Crédito Patacas

Conta de ganhos e perdas do exercício de 2020

 Patacas

 Executivo Financeiro Senior Procurador

 Susanna Lei Carol Chan



12742    34   2021  8  25 

Sumário do Relatório de Actividades

Devido à disseminação da epidemia da Covid-19, a nossa empresa registou um impacto negativo nos seus resultados e volume de negó-
cios em 2020.

Em geral, os factores de estabilidade do regime implementado pelo Governo da RAEM, das estratégias de desenvolvimento eco-
nómico adotadas para diversificação económica e de aprovação e apoio do governo central, permitem-nos estar optimistas quanto ao 
desenvolvimento futuro da nossa empresa. No entanto, com o aumento da concorrência no mercado e a maior frequência da ocorrência 
de desastres naturais, os lucros de certos produtos no ramo dos seguro sofreram pressão no sentido descendente. Felizmente, foi possível 
ultrapassar as dificuldades e a chave da solução foi a gestão eficaz e o empenho profissional da nossa equipa. A nossa empresa continuará 
a apostar na melhoria dos produtos, na diversificação das estratégias de marketing e na prestação de serviços de qualidade aos clientes de 
Macau.

Finalmente, agradecemos a todos os clientes e parceiros pelo seu apoio e orientação.

MSIG Insurance (Hong Kong) Limited
Macau, aos 8 de Junho de 2021

Síntese do Parecer dos Auditores Externos

Para os directores da MSIG Insurance (Hong Kong) Limited 
Referente a MSIG Insurance (Hong Kong) Limited — Sucursal de Macau
(Sucursal de uma companhia de seguros de responsabilidade limitada, incorporada na Região Administrativa Especial de Hong Kong)

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras da MSIG Insurance (Hong Kong) Limited — Sucursal de Macau relativas ao 
ano de 2020, nos termos das Normas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria da Região Administrativa Especial de Macau.  No 
nosso relatório, datado de 20 de Abril de 2021, expressámos uma opinião sem reservas relativamente às demonstrações financeiras das 
quais as presentes constituem um resumo.

As demonstrações financeiras a que se acima se alude compreendem o balanço, à data de 31 de Dezembro de 2020, a demonstração de 
resultados, a demonstração de alterações na conta da sede e a demonstração de fluxos de caixa relativas ao ano findo 31 de Dezembro de 
2020, 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 e dos li-
vros e registros da Sucursal.  Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, 
com as demonstrações financeiras auditadas e os livros e registros da Sucursal.

Para a melhor compreensão da posição financeira da Sucursal 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.

Ieong Lai Kun, Auditor de Contas

KPMG Sociedade de Auditores

Macau, aos 20 de Abril de 2021

 $6,820.00

(Custo desta publicação $ 6 820,00)
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1 2020

2 2020

 WANG XIN

 JIANG YIDAO

 XU WEI

 GONG FENGYUAN

 WONG KUOK IONG 2020 12 17

 WONG NGAN HO

 ZHAO LU

 LAM HENG LONG

 CHEONG SIO TONG

90%

9%

TAIPING INVESTMENT HOLDINGS (HK) COMPANY LIMITED 1%

 

 

 – 

 $6,820.00

(Custo desta publicação $ 6 820,00)
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FIDELIDADE MACAU — COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

 Patacas



N.º 34 — 25-8-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 12747

- CONTA DE EXPLORAÇÃO DO EXERCÍCIO DE  2020  -

(RAMOS GERAIS)

DÉBITO Patacas

CRÉDITO Patacas
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    - CONTA DE GANHOS E PERDAS DO EXERCÍCIO DE  2020  - 

 Patacas

Chefe da Contabilidade

Chan Soi Ngo 

Presidente da Comissão Executiva 

Paulo Barbosa 

FIDELIDADE MACAU — COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. 

INFORMAÇÕES A 31/12/2020 

SÍNTESE DO RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

O ano de 2020 foi marcado por um crescimento negativo da economia de Macau de 56,3%, associado a uma baixa taxa de inflação de 0,81%. 

Em linha com a contração económica, em 2020 o mercado segurador não-vida registou um volume de prémios de MOP 2,8 mil milhões, 
ou seja, um decréscimo de 4,47% face ao ano transacto. Por seu turno, a seguradora registou um volume de prémios de MOP 129 mi-
lhões, fixando-se a sua quota de mercado em 4,7%. 

A 31/12/2020 as provisões técnicas da seguradora cifravam-se em aproximadamente MOP 216 milhões , das quais cerca de 64% respeita-
vam a provisões para sinistros. 

Em 2020, a seguradora registou um lucro líquido de MOP 27,4 milhões. 

Por fim, expressamos os nossos agradecimentos a todos os clientes pela confiança depositada, a todos os colaboradores pela sua dedica-
ção, bem como às competentes Autoridades da Região Administrativa Especial de Macau e, em especial, à Autoridade Monetária de 
Macau por todo o apoio e colaboração prestados. 

Macau, 19 de Julho de 2021 

O Conselho de Administração

Relatório de Auditor Independente sobre Demonstrações Financeiras Resumidas

Para os accionistas da Fidelidade Macau — Companhia de Seguros, S.A.

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

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras da Fidelidade Macau — Companhia de Seguros, S.A. relativas ao ano de 2020, 
nos termos das Normas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria da Região Administrativa Especial de Macau. No nosso relatório, 
datado de 2 de Março de 2021, expressámos uma opinião sem reservas relativamente às demonstrações financeiras das quais as presentes 
constituem um resumo.

As demonstrações financeiras a que se acima se alude compreendem a demonstração da posição financeira, à data de 31 de Dezembro 
de 2020, 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 Fidelidade Macau — Companhia de Seguros, S.A. e dos resultados das suas opera-
ções, 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 (Contabilista Habilitado a Exercer a Profissão)

Ernst & Young — Auditores

Contabilistas Habilitados a Exercer a Profissão

Macau, 2 de Março de 2021
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ORGÃOS SOCIAIS

Assembleia Geral

 Jorge Neto Valente (Presidente)

 Maria Beatriz de Melo e Sá Segorbe Luís (Secretário)

Conselho de Administração

 André Simões Cardoso (Presidente)

 Wai Lam William Mak (麥偉林)

 Paulo Manuel Gomes Barbosa

 Cheung Ming Fai Ivan (張明輝)

Comissão Executiva

 Paulo Manuel Gomes Barbosa (Presidente)

 Cheung Ming Fai Ivan (張明輝)

Secretário da Sociedade

 Maria Beatriz de Melo e Sá Segorbe Luis

Fiscal Único

 CSC & Associados — Sociedade de Auditores, representado por Mok Chi Meng (莫子銘)

INSTITUIÇÕES EM QUE DETÉM PARTICIPAÇÃO SUPERIOR A 5% DO RESPECTIVO CAPITAL OU SUPERIOR A 5% 
DOS SEUS FUNDOS PRÓPRIOS

Nenhuma

ACCIONISTAS COM PARTICIPAÇÃO QUALIFICADA

 Nome  Acções detidas (n.º)  Valor percentual (%)

Fidelidade — Companhia de Seguros, S.A. 159.980 99,9875

RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO 2020

Para: Accionistas da Fidelidade Macau — Companhia de Seguros, S.A

Em cumprimento das disposições legais aplicáveis e dos estatutos da sociedade, apresentamos o relatório da actividade fiscalizadora e o 
parecer sobre os documentos de prestação de contas elaborados pelo Conselho de Administração e da sua responsabilidade.

Acompanhámos, desde a nossa nomeação, a evolução da actividade da sociedade e verificamos a regularidade dos seus registos contabi-
lísticos e o cumprimento das normas legais e estatutárias em vigor, tendo procedido às verificações consideradas adequadas.

Obtivemos do Conselho de Administração regular informação e esclarecimento sobre o funcionamento da sociedade e o andamento dos 
seus negócios.

Examinámos o Relatório de Gestão e demais documentos de prestação de contas individuais do exercício, bem como o relatório dos au-
ditores externos, Ernst & Young - Auditores, com que concordamos.

Em face de quanto entecede, o Fiscal Único emite o seguinte

PARECER

Que seja aprovado o Relatório de Gestão de 2020 e demais documentos de prestação de contas individuais do exercício, tal como apre-
sentados pelo Conselho de Administração.

O Fiscal Único agracede ao Conselho de Administração e dos auditores externos a boa colaboração recebida ao longo do exercício.

Macau, 16 de Março de 2021
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CSC & Associados — Sociedade de Auditores

Representada por Mok Chi Meng (Auditor)

Fiscal Único

 $9,920.00

(Custo desta publicação $ 9 920,00)
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QBE General Insurance (Hong Kong) Limited — Sucursal de Macau

Balanço em 31 de Dezembro de 2020
  MOP

Conta de Exploração das Seguradoras dos Ramos Gerais do Exercício de 2020

  MOP

  MOP
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Conta de Ganhos e Perdas do Exercício de 2020
MOP

Diretor Financeiro,

Ury Gan

Procurador,

Siu Yee Ming, Sally

RELATÓRIO DO AUDITOR EXTERNO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RESUMIDAS 
PARA A GERÊNCIA DA QBE GENERAL INSURANCE (HONG KONG) LIMITED – SUCURSAL DE MACAU   
    
As demonstrações financeiras resumidas anexas da QBE General Insurance (Hong Kong) Limited – Sucursal de Macau (a |«Sucursal») 
referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 resultam das demonstrações financeiras auditadas e dos livros e registos conta-
bilísticos da Sucursal referentes ao exercício findo naquela data. Estas demonstrações financeiras resumidas, as quais compreendem o ba-
lanço em 31 de Dezembro de 2020 e a demonstração dos resultados do exercício findo naquela data, são da responsabilidade da Gerência 
da Sucursal. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião, unicamente endereçada a V. Exas, enquanto Gerência, sobre 
se as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspetos materiais, com as demonstrações financeiras auditadas 
e dos livros e registos contabilísticos da Sucursal, e sem qualquer outra finalidade. Não assumimos responsabilidade nem aceitamos obri-
gações perante terceiros pelo conteúdo deste relatório.       

Auditámos as demonstrações financeiras da Sucursal referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 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 16 de Abril de 2021. 

As demonstrações financeiras auditadas compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2020, a demonstração dos resultados, a de-
monstração de alterações nas reservas e a demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, e um resumo das principais 
políticas contabilísticas e outras notas explicativas.       

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspetos materiais, com as demonstrações finan-
ceiras auditadas e com os livros e registos contabilísticos da Sucursal.       

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

Ng Wai Ying Monica
Auditor de contas
PricewaterhouseCoopers 
Macau, 28 de Julho de 2021
   
Síntese do Relatório de Actividades

A QBE General Insurance (Hong Kong) Limited-Macau Branch (QBE Macau) é membro do Grupo de Seguros QBE da Austrália.

No ano de 2020, a actividade operacional da QBE Macau manteve-se estável, o lucro depois dos impostos foi de seis milhões duzentas e 
trinta mil patacas, o lucro líquido da Sucursal de Macau aumentou 75% em comparação com o ano de 2019 e a receita bruta de prémios 
foi de 48 milhões de patacas, representando uma redução de 2.7% em comparação com o ano de 2019.

Em 2021, Macau continuará a ser afectada pelo impacto da epidemia, a conjuntura económica é ainda muito desafiante. No entanto, face 
às difíceis circunstâncias de exploração, iremos continuar a empenhar todo o esforço para continuar a expandir os nossos negócios e a 
lançar, oportunamente, novos serviços e a oferecer produtos atendendo às necessidades reais, com vista ao crescimento sustentável dos 
negócios. 

Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos nossos clientes e parceiros cooperativos de negócio, pelo apoio prestado, ao longo des-
tes anos, a QBE Macau irá continuar a prestar serviços de seguros gerais de qualidade a todos os nossos clientes de Macau.

Procurador,
Siu Yee Ming, Sally
Macau, 28 de Julho de 2021

 $4 960.00

(Custo desta publicação $ 4,960,00)
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AIG Insurance Hong Kong Limited — Macau Branch

Balanço em  31 de Dezembro de 2020
  
  Patacas
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Conta de Exploração do Exercício de 2020 (Ramos Gerais)

  
 Débito Patacas
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 Crédito Patacas

Conta de Ganhos e Perdas do Exercício de 2020

 
 Patacas

Diretor Financeiro Procurador
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78,688,994 18,005,275

Relatório de actividades de 2020

Esta Sucursal de Macau exerce a actividade seguradora nos ramos gerais, tais como acidentes de trabalho, multi-riscos, marítimo-carga, 
acidentes pessoais, viagens, automóvel, etc.

O volume de prémios brutos auferidos no exercício de 2020 foi de MOP 78,688,994 e o resultado apurado neste ano foi de MOP 18,005,275.

Relatório do Auditor Externo Sobre as Demonstrações Financeiras Resumidas
AIG Insurance Hong Kong Limited — Sucursal de Macau

As demonstrações financeiras resumidas anexas da AIG Insurance Hong Kong Limited – Sucursal de Macau (“Sucursal”) referentes ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020 resultam das demonstrações financeiras auditadas e dos registos contabilísticos da Sucursal 
referentes ao exercício findo naquela data. Estas demonstrações financeiras resumidas, as quais compreendem o balanço em 31 de de-
zembro de 2020 e a demonstração dos resultados do exercício findo naquela data, são da responsabilidade da Gerência da Sucursal. A 
nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião, unicamente dirigida a V. Exas. enquanto Gerência, sobre se as demonstra-
ções financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações financeiras auditadas e com os re-
gistos contabilísticos da Sucursal, e sem qualquer outra finalidade. Não assumimos responsabilidade nem aceitamos obrigações perante 
terceiros pelo conteúdo deste relatório.

Auditámos as demonstrações financeiras da Sucursal referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 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 abril de 2021.

As demonstrações financeiras auditadas compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2020, a demonstração dos resultados, a demons-
tração de alterações na conta da sede e a demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, e um resumo das principais 
políticas contabilísticas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações 
financeiras auditadas e com os registos contabilísticos da Sucursal.Para uma melhor compreensão da posição financeira da Sucursal, dos 
resultados das suas operações e do âmbito da nossa auditoria, as demonstrações financeiras resumidas em anexo devem ser lidas em con-
junto com as demonstrações financeiras auditadas e com o respectivo relatório do auditor independente.

Ng Wai Ying

Contabilista Habilitado a Exercer a Profissão

PricewaterhouseCoopers

Macau, 26 de Julho de 2021.
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AXA CHINA REGION INSURANCE CO. (BERMUDA) LTD.

Sucursal de Macau

Balanço em 31 de Dezembro de 2020

 
 MOP
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Conta de exploração do exercício de 2020

 
 MOP
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 MOP

Conta de ganhos e perdas do exercício de 2020

 
 MOP

Auditor Financeiro

Selina Chan

Gerente

Peter  Lee

AXA 2020
Visão geral dos negócios da AXA Macau 2020

A X A 54 1 1.05
1 2 2020 12 31 10,320

O Grupo AXA, líder no sector de seguros, com uma longa história no mercado, dedica-se a fornecer aos clientes seguros de qualidade e 
serviços de gestão de património. O Grupo AXA tem uma presença global, com operação em 54 países, serve 105 milhões de clientes1, e 
a sua qualidade é reconhecida por muitas agências internacionais de classificação de crédito². A 31 de Dezembro de 2020, os activos to-
tais sob gestão do grupo eram de 1.032 mil milhões de euros.

A X A
150 3 AXA 2020 12.03
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A Companhia de seguros AXA faz parte do grupo, com negócios diversificados em Hong Kong e Macau, proporciona protecção integral 
e serviços de excelência em seguros de vida, saúde e outros seguros gerais. Actualmente, o número de clientes nestas duas regiões admi-
nistrativas especiais ultrapassa 1,5 milhões3. Em 2020, a AXA Macau manteve a sua posição de domínio no sector de seguros com um 
total de 1.203 milhões de Patacas em prémios brutos nos ramos vida e não vida.  

A X A
2020

A AXA não só fornece uma gama completa de serviços de seguros, como também pretende ser um parceiro de vida para clientes individu-
ais, profissionais e comunidades. Com a nova epidemia por coronavírus a atingir o mundo, não nos esquecemos de assumir a nossa respon-
sabilidade social. Em 2020, lançámos uma série de medidas para ajudar os nossos clientes a enfrentar este desafio sem precedentes. 

$700 45

Em agradecimento ao pessoal da linha da frente e pelo apoio dos Serviços de Saúde de Macau pela sua dedicação altruísta, oferecemos-
-lhes protecção gratuita na hospitalização e protecção contra a morte. Este é um apoio sólido para que todas as unidades se possam con-
centrar no combate à epidemia sem demais preocupações. Paralelamente, somos solidários com as necessidades dos cidadãos de Macau 
no combate à epidemia e damos uma protecção mais cuidada, como por exemplo, disponibilizamos até 700 HKD por dia, por um perí-
odo máximo de 45 dias para protecção hospitalar adicional imediata e grátis, a todos os clientes com seguro de vida ou de saúde que se 
encontrem hospitalizados para diagnóstico, bem como a funcionários cobertos pelo seguro e aos seus familiares.

90  

Além disso, entendemos que é importante que os clientes se concentrem no combate à epidemia num momento crítico, por isso estende-
mos o prazo de concessão do prémio da apólice aos nossos clientes para 90 dias.

i Buy

Anteriormente, lançámos um novo sistema de vendas electrónicas, o iBuy, que tornou o processo de inscrição no seguro totalmente digi-
tal e, desta forma, forneceu aos clientes serviços de inscrição de seguro online simples e práticos. No futuro, o sector de seguros acelerará 
a sua transformação digital e nós continuaremos empenhados a inovar e a usar tecnologias, como bases de dados e inteligência artificial, 
para inovar na experiência do cliente.

Know You Can AXA

Seguindo o conceito de “Know You Can”, a AXA promete apoiar o público com serviços e soluções de produtos de alta qualidade, e 
trabalhar lado a lado em todos os momentos da vida dos nossos clientes para, através do lema “dedicação na protecção e promoção do 
futuro”, tornar mais vidas maravilhosas.

–––––––
1 2021 5 18

1 Até dia de 18 de Maio de 2021

2 AA- 27/04/2021 Aa3 09/07/2020 AA- 13/10/2020  

2 Recebeu avaliações de algumas agências como: Standard & Poor’s (AA-) (a 27/04/2021), Moody’s (Aa3) (a 09/07/2020) e Fitch Ratings (AA-) (a 

13/10/2020)

3 

3 Inclui clientes da AXA China Region Insurance Co., Ltd., AXA China Region Insurance Co., (Bermuda) Ltd (uma sociedade de responsabili-

dade limitada constituída nas Bermudas) e AXA Seguros Gerais Hong Kong Limitada
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RELATÓRIO DO AUDITOR EXTERNO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RESUMIDAS

PARA A GERÊNCIA DA AXA CHINA REGION INSURANCE COMPANY (BERMUDA) LIMITED — SUCURSAL DE MACAU

As demonstrações financeiras resumidas anexas da AXA China Region Insurance Company (Bermuda) Limited – Sucursal de Macau 
(a “Sucursal”) referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 resultam das demonstrações financeiras auditadas e dos livros 
e registos contabilísticos da Sucursal  referentes ao exercício findo naquela data. Estas demonstrações financeiras resumidas, as quais 
compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2020 e a demonstração dos resultados do exercício findo naquela data, são da responsa-
bilidade da Gerência da Sucursal. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião, unicamente dirigida a V. Exas. enquanto 
Gerência, sobre se as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações fi-
nanceiras auditadas e dos livros e registos contabilísticos da Sucursal, e sem qualquer outra finalidade. Não assumimos responsabilidade 
nem aceitamos obrigações perante terceiros pelo conteúdo deste relatório.

Auditámos as demonstrações financeiras da Sucursal referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 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 26 de Abril de 2021.

As demonstrações financeiras auditadas compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2020, a demonstração dos resultados, a de-
monstração de alterações na conta da sede e a demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, e um resumo das princi-
pais políticas contabilísticas e outras notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações fi-
nanceiras auditadas e com os livros e registos contabilísticos da Sucursal.

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

Ng Wai Ying

Contabilista Habilitado a Exercer a Profissão

PricewaterhouseCoopers 

Macau, 29 de Julho de 2021

 $14,260.00

(Custo desta publicação $ 14 260,00)

印 務 局
Imprensa Oficial

每 份 售 價  $100.00
PREÇO DESTE NÚMERO $ 100,00


	C01) 12729-12739
	C02) 12740-12742
	C03) 12743-12745
	C04) 12746-12750
	C05) 12751-12752
	C06) 12753-12756
	C07) 12757-12759
	C08) 12760-12766

