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

第 一 公 證 署

證 明

澳門護眼學會

為公佈的目的，茲證明上述社團的

設立章程文本自二零一三年五月二十三

日起，存放於本署的社團及財團存檔文

件內，檔案組1號59/2013。

澳門護眼學會章程

第一條

名稱及會址

一. 本會的中文名稱為“澳門護眼學
會”， 中文簡稱為“護眼學會”，葡文名稱
為“Associação de Protecção de Olhos 
de Macau”，葡文簡稱為“A POM”，英
文名稱為“Macao Eye Care Associa-
tion”， 英文簡稱為“MECA”。

二. 本會會址：本會設於澳門新口岸
馬德里街二十一號環宇豪庭第三座七樓O
座。

第二條

宗旨

1. 致力於眼科疾病的預防和治療及
眼睛保健的有關研究和調查；

2. 探索符合澳門市民的護眼方法；

3. 進行護眼宣傳和教育，提高澳門市
民愛護眼睛、防治眼科疾病的意識，為提

高澳門巿民的眼睛健康水平出力。

第三條

性質及存續

本會為永久性非牟利團體，從註冊成

立之日起開始運作。有關本會解散或延長

存續期之決議，須獲全體會員四分之三之

贊同票。

第四條

會員資格及權利、義務

一. 從事眼科或視光學服務的人士，
認同本會章程，辦理入會申請手續，經理

事會批准，繳納會費，即成為本會會員。

二. 會員權利為：

1. 出席相關會議；

2. 選舉和被選舉為本會機關的成員；

3. 參與本會活動及福利。

三. 會員義務為：

1. 遵守本會章程、內部規章及本會決
議，按時繳付入會費、年費；

2. 維護本會聲譽及權益，不得作出有
損本會聲譽及權益的言行；

3. 積極參與本會活動及支持會務工
作；

4. 獲選為本會各機關的成員後，履行
任內獲授予的工作，推動會務發展。

第五條

組織機構

一．會員大會

每年最少舉行一次會員大會，由理事

會召集，並由會員大會主席團主持會議。

會員大會的召集至少於會議前八日以掛

號信或透過簽收方式通知各會員，召集

書內應寫明會議的日期、時間、地點及議

程。

會員大會為本學會最高權力機構，決

議取決於出席會員之絕對多數票，其職

責：

1. 制訂或修改會章，並須獲出席會員
四分之三之贊同票；

2. 選舉本學會理、監事會成員；

3. 審議理監事會之工作報告。

二. 理事會

理事會為本會執行機構，理事會成員

經會員大會選出三人組成。設理事長一

人，副理事長一人，理事一人，由理事會成

員互選產生。理事會任期三年，可連任。

理事會職責：

1. 執行會員大會之决議；

2. 計劃發展會務；

3. 每年向會員大會提交工作報告和建
議。

三．監事會

監事會為本會監察機構，產生辦法與

理事會相同，設監事長一人，副監事長一

人，監事一人，由監事會成員互選產生，監

事會任期三年，可連任。

監事會職責：

1. 監察理事會執行代表大會之决議；

2. 內部審計；

3. 列席理事會議或常務理事會議；

4. 制定意見書，呈交本會會務委員會
會員大會。

四．經費來源和支出

1. 會費及推行會務所得收入；

2. 團體或個人贊助及捐贈；

3. 政府資助及其他合法收入；

4. 本會的支出由與本會宗旨一致的
活動開支所構成。

第六條

附則

本章程若有未盡善之處，由會員大會

修訂，和補充適用民法典的規定。

二零一三年五月二十三日於第一公

證署

公證員 盧瑞祥

（是項刊登費用為 $1,879.00）

(Custo desta publicação $ 1 879,00)

第 一 公 證 署

證 明

澳門樂珮慈善會

為公佈的目的，茲證明上述社團的

設立章程文本自二零一三年五月二十三日

起，存放於本署的社團及財團存檔文件

內，檔案組1號58/2013。
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澳門樂珮慈善會

第一條——中文名稱：澳門樂珮

慈善會；葡文名稱：A s s o c i a ç ã o  d e 
Beneficência Lok Pui de Macau。本會會
址設於澳門羅馬街45號建興龍廣場地下
C舖。

第二條——宗旨：本會以助學扶貧慈

善為目標。屬不牟利之團體。

第三條——加入：凡對本會宗旨認同

者，願遵守本會章程，若申請加入，經理

事會討論審核通過後，即可成為會員。

退出：會員退出須一個月前來函，通

知本會理事會。

開除：凡會員日常言行蓄意損害本會

聲譽者，經理、監事會決議，可開除該會

員之會籍。

第四條——會員的權利：

a）可享用本會所有的設施；

b）可根據章程選舉或被選舉進入領
導機關。

第五條——會員的義務：

a）維護本會的聲譽，促進會務進步
和發展；

b）遵守章程之規定；

c）遵守領導機關的決議；

d）繳交會費。

第六條——本會設以下幾個機關：會

員大會、理事會和監事會。

第七條——會員大會設會長一名及副

會長二名，由全體會員選舉產生，任期為

三年。會員大會在每年十二月份首星期日

召開週年大會；特別會員大會由會長或理

事會主席提出，兩者均不少於八日前以雙

掛號郵寄方式進行召集，召集書應指出會

議之日期、時間、地點及議程。

第八條——理事會之組成方式：

理事會由九人組成。其中六人由會長

委任，其餘三人經會員大會選舉產生。

理事會設理事長一名，副理事長三

名，秘書一名，財務一名及理事三名組

成。理事會的成員數目必須是單數。任期

為三年。

理事會之職能：

a）理事會是本會日常會務執行機關。

b）除法律或章程另有規定外，決議
取決於出席據位人之絕對多數票，主席除

本身之票外，遇票數相同時，有權再投一

票。

第九條——監事會之組成方式：

監事會設監事長一名，監事二名。監

事會的成員數目必須是單數。任期為三

年。

監事會之職能：監事會負責查核本會

帳目。

第十條——經費來源：

本會主要財政來源由會費、會員個人

捐贈和資助。

第十一條——修章程序：

本章程如有不盡善之處，可經會員大

會修章通過，修改章程的決議，須獲出席

會員四分之三之贊同票。解散法人或延長

法人存續期之決議，須獲全體會員四分之

三之贊同票。

二零一三年五月二十三日於第一公證

署

公證員 盧瑞祥

（是項刊登費用為 $1,204.00）

(Custo desta publicação $ 1 204,00)

第 二 公 證 署

2.º CARTÓRIO NOTARIAL
DE MACAU

證 明 書

CERTIFICADO

天井兔映畫會

中文簡稱為“天井兔映畫”

為公佈之目的，茲證明上述社團之章

程已於二零一三年五月十六日，存檔於本

署之2013/ASS/M2檔案組內，編號為116
號，有關條文內容如下：

天井兔映畫會章程 

第一章 

名稱、會址及宗旨 

第一條——本會名稱中文為「天井兔

映畫會」，中文簡稱為「天井兔映畫」。

第二條——本會會址設在澳門魯子

高街23號僑威大廈1樓C座。

第三條——促進本澳電影及相關藝

術發展，團結有志於電影工作的澳門人，

鼓勵其積極參與本地電影創作，將澳門電

影提升到更高層次領域。

第二章

會員資格、權利及義務

第四條——本澳所有愛好電影且擁

護本會章程者，經本會理事會審核批准

後，均可申請加入本會為成員。

第五條——參與本會舉辦的活動；選

舉或被選舉成為本會領導機構成員；參加

會員大會；享用本會各項設施。

第六條——遵守本會章程、內部規章

及會員大會或理事會之決議；維護本會的

聲譽及參與推動會務的發展；按時繳交會

費。

第三章

會員大會、理事會、監事會及會長的組織

第七條——會員大會，由理事會召

集，每年至少召開一次，每次需提前八天

通過簽收方式召集，召集書內容應說明會

議的日期、時刻、地址及議程，經三分之

一以上的會員提議，可以臨時召開會員大

會；會員大會有權制訂和修改本會章程，

選任理事會及監事會成員、會長，決定年

度工作方針和計劃，審議年度工作報告及

財務報告。

第八條——理事會，由會員大會在會

議中選出，組成人數為單數，其中一人為

理事長；理事會成員任期三年，連選得連

任；理事會通常每兩個月召開例會一次，

理事會有四分之三成員出席時，方可進行

議決。會議之任何議案，須有出席理事四

分之三贊成方得通過。理事會有權召開

會員大會，並執行會員大會決議，制訂本

會的工作計劃，領導及維持本會之日常會

務，行政管理，財務運作及按時提交大會

每年會務報告及帳目結算。

第九條——監事會，由會員大會在

會議中選出，組成人數為單數，其中一人

為監事長；監事會任期為三年，連選得連

任。監事會權限為：監督會員遵守本會章

程和內部規則；監督會員大會決議的執

行情況；審查本會財務賬目，核對本會財

產。

第十條——會長由會員提名，三年一

屆，並經由出席會議人數的過半數投票通

過產生，若提名多於一人者，由選舉票最

高者獲得，出席的會員對每一名被提名的

會長候選人，均有一次的投票權，且不得

投棄權票；會長有權召集和主持會員大會

會議或理事會會議，對外代表本會，對內

領導本會，批准及簽署有關各項財政出納

的文件，代表本會簽訂各項的合作協議，

對日常會務的處理作出方向性的決定及

簽署各項內部的行政文件和對外函件，本

會會長卸任後得出任榮譽會長或名譽會

長，無任期限，可出席任何會議，有發言

權和表決權。
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附則

第十一條——本會經費來自會員會

費、舉辦活動、公共實體或社會各界熱心

人士的捐款和贊助。會費的額度和交納

方法由理事會規定；本會對於已繳交的會

費及捐款在任何情況下，均不退還。

第十二條——本會章程的修改權屬會

員大會；修改章程的決議，須獲出席會員

四分之三之贊同票；解散法人或延長法人

存續期之決議，須獲全體會員四分之三之

贊同票。

Está conforme.

Segundo Cartório Notarial de Macau, 
aos dezasseis de Maio de dois mil e treze. 
— A Ajudante, Wong Wai Wa.

（是項刊登費用為 $1,380.00）

(Custo desta publicação $ 1 380,00)

海 島 公 證 署

CARTÓRIO NOTARIAL
DAS ILHAS

證 明 書

CERTIFICADO

澳門華夏青年協會

為公布的目的，茲證明上述社團的

設立章程文本自二零一三年五月二十二日

起，存放於本署之“2013年社團及財團儲
存文件檔案”第1/2013/ASS檔案組第42
號，有關條文內容載於附件。

澳門華夏青年協會

章程

第一章

總則

第一條——名稱

本會中文名稱為“澳門華夏青年協

會”，中文簡稱為“澳華青協”。

英文名稱為“Macao Chinese Youth 
Association”，英文簡稱為“MCYA”。

第二條——宗旨

本會為非牟利團體。宗旨為加強聯繫

在澳學習與工作之內地、台灣、香港之青

年人，搭建一個讓本地青年和外地來澳青

年自由發揮和交流溝通的平台。通過澳門

特殊的地緣環境，讓兩岸四地的青年人減

少隔閡、增加共鳴。本會將立足於澳門，

積極推動文化交流、學術調研等多層次的

溝通與互動，鼓勵青年人拓展其自身的能

力和見解，為中華民族復興和澳門多元化

發展做出貢獻。

第三條——本會會址設澳門馬渣度

博士大馬路白雲花園2座3樓H。

第二章

會員

第四條——會員資格

凡年齡介乎18周歲∼39周歲，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）會員大會設主席一名，副主席

不少於三名或以上單數成員組成及秘書

一名。每屆任期為兩年，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。

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。設理事長一名、副理事長不少

於三名或以上單數成員組成。每屆任期為

兩年，可連選連任。

（三）理事會議每三個月召開一次。

會員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，設監事長一名、副監事長不少

於三名或以上單數成員組成。每屆任期為

兩年，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或各界人士贊

助，倘有不敷或特別需用款時，得由理事

會決定籌募之。

第五章

附則

第十一條——法律規範

本章程未有列明之事項將按澳門現

行之有關法律規範。

二零一三年五月二十二日於海島公證

署

一等助理員 林志堅

（是項刊登費用為 $1,654.00）

(Custo desta publicação $ 1 654,00)
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花旗銀行澳門分行
CITIBANK N. A., SUCURSAL DE MACAU

資產負債表於二零一二年十二月三十一日
Balanço anual em 31 de Dezembro de 2012

澳門幣
Patacas
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澳門幣
Patacas

**其他儲備包含澳門幣8,777,684元（已考慮遞延稅項）的一般風險備用金。分行採用《澳門財務報告準則》編
制年度財務報表和計提貸款減值準備，有關減值準備可能低於按《第18/93-A MCM號通告》所規定的最低水
平的一般風險備用金。分行會撥出一筆相等於該備用金與減值準備差異的金額作為監管儲備。該增撥/回撥備
用金在帳項概要內的損益計算表列示為「根據金融體系法律制度增撥/回撥的備用金」，並在相關審計年度財
務報表內的收益表中，以「除稅後溢利」與「根據金融體系法律制度計算的年度業績」之間的調整項目列示。

**As Outras Reservas incluem uma reserva obrigatória no montante de 8 777 684 Patacas (antes dos impostos di-
feridos). Porque a Sucursal adopta as Macau Financial Reporting Standards («MFRS») na preparação das suas 
demonstrações financeiras anuais, as perdas de imparidade com base nas MFRS podem ser inferiores ao nível mí-
nimo de provisões genéricas calculadas de acordo com o Aviso n.º 18/93 da AMCM (o nível mínimo). A referida 
reserva obrigatória representa, pois, a diferença entre o nível mínimo e as perdas de imparidade nos termos das 
MFRS. Este mesmo montante, inscrito na linha «Dotações adicionais para provisões conforme RJSF» da Conta 
de Lucros e Perdas das contas resumidas, está reconciliado entre o «Lucro depois de impostos» e os «Resultados 
do ano de acordo com as regras da AMCM» na Conta de exploração das demonstrações financeiras auditadas 
anuais. 

注：財務資料披露的副本已於http://citigroup.com/citi/macau上刊登，公眾可在辦公時間內到下列地址查詢：

花旗銀行澳門分行

澳門商業大馬路251A-301號友邦廣場11樓1102-1103室
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Nota: Cópia da divulgação da informação financeira está publicada no http://citigroup.com/citi/macau e 
está disponível para consulta pública durante o horário comercial em:

Citibank, N.A. Sucursal de Macau

Avenida Comercial de Macau, n.os 251A-301, AIA Tower, 11.º andar, Unit 1102-1103, em Macau

澳門幣

Patacas

二零一二年營業結果演算
Demonstração de resultados do exercício de 2012

營業賬目
Conta de exploração

澳門幣
Patacas
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損益計算表
Conta de lucros e perdas

澳門幣
Patacas

 澳門分行經理 會計主任 
 O Gerente da Sucursal de Macau, A Chefe da Contabilidade,

 陳錫麟 陳鳳屏
 Colin Chan Betty Chan

業務報告之概要

花旗銀行，澳門分行（“本分行"）管理層宣佈，截至2012年12月13日經審計後的財務業績。

回顧2012年全年業績，除稅前利潤為澳門幣14,957,698。總資產為澳門幣4,445,705,393。客戶存款總額為澳門幣3,958,129,704。

本人籍此機會謹代表管理層向澳門社會各界人士及各專貴客戶致意。本行員工將繼續竭誠服務各界人士，為澳門社會作出貢

獻。

陳錫麟

花旗銀行

澳門分行經理

Síntese do Relatório de Actividade da Sucursal de Macau do Citibank 

A Administração tem o prazer de anunciar os resultados financeiros auditados do Citibank N.A., Sucursal de Macau (a «Sucursal») 
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2012. 

Referente aos resultados do ano de 2012, o lucro antes dos impostos foi de MOP14 957 698. O activo total foi MOP4 445 705 393. De-
pósitos de clientes ascenderam a MOP3 958 129 704. 

Em nome da Administração do Citibank, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para prestar homenagem à Comunidade de 
Macau e, especificamente, para nossos clientes de prestígio. Estamos empenhados em prestar serviços de qualidade a todos os clientes e 
manter contribuir para a sociedade de Macau. 

Sr. Colin Chan Sik Lun 

Gerente da Sucursal de Macau do Citibank N.A.
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外部核數師意見書之概要

致 花旗銀行澳門分行管理層
（於美國註冊成立的一家商業銀行之分行）

我們按照澳門特別行政區之《核數準則》和《核數實務準則》審核了花旗銀行澳門分行二零一二年度的財務報表，並已於二零

一三年五月十六日就該財務報表發表了無保留意見的核數師報告。

上述已審核的財務報表由二零一二年十二月三十一日的資產負債表以及截至該日止年度的損益表、總行往來賬變動表和現金流

量表組成，亦包括重大會計政策的摘要和解釋附注。

隨附由管理層編制的摘要財務報表是上述已審核財務報表和相關會計賬目及簿冊的摘要內容。我們認為，摘要財務報表的內

容，在所有重要方面，與已審核財務報表和相關會計賬目及簿冊的內容一致。

為更全面了解花旗銀行澳門分行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

及獨立核數師報告一併閱讀。

李婉薇註冊核數師

畢馬威會計師事務所

二零一三年五月十六日，於澳門

Síntese do Parecer dos Auditores Externos

Para a gerência do Citibank N.A. — Sucursal de Macau 
(Sucursal de um banco comercial de responsabilidade limitada, incorporada nos Estados Unidos da América) 

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras do Citibank N.A. — Sucursal de Macau relativas ao ano de 2012, nos termos 
das Normas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria da Região Administrativa Especial de Macau. No nosso relatório, datado de 
16 de Maio de 2013, expressámos uma opinião sem reservas relativamente às demonstrações financeiras das quais as presentes consti-
tuem um resumo. 

As demonstrações financeiras a que acima se alude compreendem o balanço, à data de 31 de Dezembro de 2012, a demonstração de 
resultados, a demonstração de alterações na conta da sede e a demonstração de fluxos de caixa relativas ao ano findo, assim como um re-
sumo 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 registos 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 registos da sucursal. 

Para a melhor compreensão da posição financeira do Citibank N.A. — Sucursal de Macau e dos resultados das suas operações, no pe-
ríodo e âmbito abrangido pela nossa auditoria, as demonstrações financeiras resumidas devem ser lidas conjuntamente com as demons-
trações financeiras das quais as mesmas resultam e com o respectivo relatório de auditoria. 

Lei Iun Mei, Auditor de Contas 

KPMG 

Macau, aos 16 de Maio de 2013.

（是項刊登費用為 $ 10,165.00）

(Custo desta publicação $ 10 165,00)
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BPI銀行股份有限公司澳門離岸分支機構
BANCO BPI, S.A. — SUCURSAL OFFSHORE DE MACAU 

資產負債表於二零一二年十二月三十一日
Balanço anual em 31 de Dezembro de 2012

（澳門幣/MOP）
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（澳門幣/MOP）

（澳門幣/MOP）
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營業賬目
Conta de exploração

（澳門幣/MOP）

損益計算表
Conta de lucros e perdas

（澳門幣/MOP）

 

 澳門分行經理 會計部經理 

 O Director da Sucursal, O Director da Contabilidade,

 Bento Granja Luís Carlos Silva
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外部核數師意見書之概要

致 BPI銀行股份有限公司澳門離岸分支機構管理層

本核數師行已按照澳門特別行政區之《核數準則》和《核數實務準則》完成審核BPI銀行股份有限公司澳門離岸分支機構截至
二零一二年十二月三十一日止年度之財務報表。並已於二零一三年五月七日就該等財務報表發表了無保留意見的報告。

上述已審核的財務報表由於二零一二年十二月三十一日之資產負債表及截至該日止年度之收益表、總公司賬項及儲備轉變表及

現金流量表組成，亦包括重大會計政策的概要及其他說明性附註。

隨附由管理層編制的摘要財務報表是上述已審核的財務報表的撮要內容，本行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BPI銀行股份有限公司澳門離岸分支機構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師報告一併參閱。

馬健華

註冊核數師

德勤•關黃陳方會計師行

澳門

二零一三年五月七日

Síntese do parecer dos auditores externos 

À Gerência do Banco BPI, S.A. — Sucursal Offshore de Macau 

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras do Banco BPI, S.A. — Sucursal Offshore de Macau relativas ao ano de 31 de 
Dezembro de 2012, nos termos das Normas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria da Região Administrativa Especial de Macau. 
No nosso relatório datado de 7 de Maio de 2013, expressámos uma opinião sem reservas relativamente às demonstrações financeiras das 
quais as presentes constituem um resumo. 

As demonstrações financeiras a que acima se alude compreendem o balanço, à data de 31 de Dezembro de 2012, a demonstração de 
resultados, a demonstração de alterações da conta corrente com a sede e reservas 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 aci-
ma se faz referência. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as 
demonstrações financeiras auditadas. 

Para a melhor compreensão da posição financeira do BPI, S.A. — Sucursal Offshore de Macau e dos resultados das suas operações, 
no período e âmbito abrangido pela nossa auditoria, as demonstrações financeiras resumidas devem ser lidas conjuntamente com as de-
monstrações financeiras das quais as mesmas resultam e com o respectivo relatório de auditoria. 

Quin Va

Auditor de Contas 

Deloitte Touche Tohmatsu — Sociedade de Auditores 

Macau, aos 7 de Maio de 2013.

2012年業務簡報

BPI銀行在2012年的股本回報率13%為葡國同業之冠，綜合純利為2.49億歐元。本年度銀行應歐洲銀行管理局規範要求而進行
了資本重組計劃而同時取得了上述兩項表現，該等資本重組計劃要求BPI發行15億歐元的5年期的備用可轉換債券，由葡國政府於
2012年6月認購。

2012年8月因銀行股本增加2億歐元，及後於2012年12月及2013年3月分別提早贖回1億及2億歐元，上述債券金額現降至10億歐
元。

此外，如銀行允許2012年12月31日以市場價格對持有的主權債務進行重估，銀行可立刻償還6.13億歐元備用可轉換債券，令葡
國政府減持至3.87億歐元。

儘管銀行處於2012年特別困難的經營環境之下，銀行業務依然如去年一樣穩定健康，包括金融機構的主要結構性指標 — 股
本、風險及流動性。

關於BPI澳門離岸分行的業務，在2012年由總行指導下與其保持了緊密的聯繫。並通過與大部分葡裔的非本地居民客戶的優越
關係作出貢獻，展示了澳門分行的必需性，提供了不同的BPI金融產品，例如持續備受歡迎的低風險定期存款。
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BPI銀行年終客戶存款為200.34億歐元，而非本地居民客戶存款為43.72億歐元（較2011年下降2.6%），其中18.77億歐元，以不
同期限和形式的定期存放於澳門分行（包含應計利息，相當於澳門元19,826,800,000，較去年增加6.3%）。

於2012年12月31日資產負債表上，本分行總資產值為澳門元20,044,100,000（較2011年下降8.9%），在本集團的資源集中管理政
策下，存放於葡萄牙總行及其他分行或集團附屬機構。

本分行的營運成本保持平穩，並與去年成本相約，為澳門元2,525,000（較2011年下降了2%）。

澳門離岸分行繼續與澳門金融機構保持密切和互惠的關係，支持及促進在澳門的發展，特別是與中國銀行澳門分行，透過BPI
集團之前於安哥拉子公司Banco de Fomento Angola所簽署的合作協議，構成中國和葡萄牙之間，以及與葡語非洲國家的整體關
係。

在此，本行謹向澳門特區政府，特別是澳門金融管理局，對BPI銀行股份有限公司澳門離岸分支機構所作的支持及信任，表示謝
意。

分行管理層

2013年4月20日

Síntese da actividade no exercício referente ao período de
01.01.2012 a 31.12.2012

O Banco BPI apresentou em 2012 a melhor rentabilidade sobre os capitais próprios reportada pelos bancos a operar em Portugal (13%) 
e um resultado líquido consolidado de 249 Milhões de Euros, ambos obtidos num ano em que, no cumprimento de imposição regulamen-
tar a nível europeu, foi concretizado o Plano de Capitalização do BPI que implicou a emissão de 1.5 mil Milhões de Euros em obrigações 
subordinadas de conversão contingente, com maturidade de cinco anos, subscritas pelo Estado Português em Junho de 2012.

Aquele montante foi reduzido em Agosto de 2012 através de um aumento de capital de 200 Milhões de Euros e cifra-se, agora, em 1.000 
Milhões de Euros, após dois reembolsos antecipados de 100 e 200 Milhões de Euros, realizados em Dezembro de 2012 e Março de 2013, 
respectivamente.

Se os condicionalismos que conduziram ao reforço de capital fossem actualizados com base no volume efectivo de exposição a dívida 
soberana em 31 de Dezembro de 2012, aos preços de mercado nessa data, o Banco poderia devolver, de imediato, mais 613 Milhões de 
Euros de obrigações contingentes, reduzindo para 387 Milhões de Euros a exposição da intervenção pública.

Não obstante as circunstâncias, excepcionalmente difíceis, a actividade do BPI continuou, em 2012, a evidenciar, tal como no ano ante-
rior, uma situação confortável quer em termos absolutos quer em termos relativos no que concerne aos principais indicadores estruturais, 
vitais para uma instituição financeira, — o Capital, o Risco e a Liquidez.

No que se refere à Sucursal Offshore de Macau do Banco BPI S.A. a sua actividade, durante 2012, manteve-se em estreita ligação com 
as directrizes provenientes da sua Sede, revelando-se essencial o seu contributo para o reforço das relações de preferência dos seus clien-
tes Não Residentes, maioritariamente portugueses os quais, de entre as várias soluções financeiras disponibilizadas pelo BPI, continua-
ram a eleger as de menor risco como são os Depósitos a Prazo.

No final de 2012, os Recursos Totais de Clientes da Banca de Particulares, Empresários e Negócios do Banco BPI ascendiam a 20.034 
M Euros, sendo o segmento de Não Residentes responsável por uma carteira de recursos de 4.372 Milhões de Euros (-2,6% face a 2011) 
da qual, encontravam-se afectos à Sucursal de Macau, na forma de Depósitos a Prazo de vários tipos e diferentes maturidades incluindo 
juros corridos, 1.877 Milhões de Euros, equivalentes a MOP 19.826,8 Milhões, representando um crescimento de 6,3% face ao valor dos 
mesmos em 2011. 

Em 31 de Dezembro de 2012, o Balanço da Sucursal atingiu um total de Activos de MOP 20.044,1 Milhões (-8,9% face a 2011) repre-
sentado, quase na totalidade, por Aplicações junto da Sede do Banco e noutras Sucursais ou Filiais do Grupo, no quadro da gestão cen-
tralizada de recursos do Grupo.

Os Custos Operativos da Sucursal evidenciaram um comportamento estável, atingindo um total de MOP 2.525 mil (-2% face a 2011) e 
em linha com a evolução dos custos verificados no ano anterior.

A Sucursal Offshore de Macau continuou a manter um estreito e frutuoso relacionamento com todas as Instituições Financeiras sede-
adas na RAEM e, em particular, com o Banco da China, Sucursal de Macau contribuindo para o desenvolvimento das acções destinadas 
a suportar o papel de Macau no quadro da relação global entre a República Popular da China e Portugal bem como com os Países Afri-
canos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) designadamente, com a República de Angola, no quadro das relações e dos acordos firma-
dos anteriormente com o Banco de Fomento Angola, subsidiária do Grupo BPI naquele país.

Às Autoridades da Região Administrativa Especial de Macau, em particular, à Autoridade Monetária de Macau, a Sucursal Offshore 
de Macau do Banco BPI expressa o seu agradecimento pela colaboração e confiança sempre manifestadas.

Macau, aos 20 de Abril de 2013.

Direcção da Sucursal 

（是項刊登費用為 $10,165.00）

(Custo desta publicação $ 10 165,00)
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中信銀行（國際）有限公司——澳門分行

BANCO CITIC INTERNACIONAL (CHINA) LIMITADA SUCURSAL DE MACAU

（根據七月五日法令第32/93/M號核准之金融體系法律制度第七十六條之公告）
(Publicações ao abrigo do artigo 76.º do RJSF, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 32/93/M, de 5 de Julho)

資產負債表於二零一二年十二月三十一日
Balanço anual em 31 de Dezembro de 2012

澳門幣

 MOP

如欲得到更多本分行之財務資訊，請瀏覽本行總行之網頁：http://www.cncbinternational.com/international/banking-in-
macau/en/index.jsp

Para informações financeiras consulte a nossa página web da nossa Sede: http://www.cncbinternational.com/international/banking-
-in-macau/en/index.jsp
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澳門幣

 MOP
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澳門幣

 MOP

二零一二年營業結果演算
Demonstração de resultados do exercício de 2012

營業賬目
Conta de exploração

澳門幣

MOP
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損益計算表
Conta de lucros e perdas

澳門幣

MOP

 執行副總經理兼行長 會計主任

 Subdirector Geral Executivo e A Chefe da Contabilidade,
 Director da Sucursal, Sucursal de Macau,

 黃開榮 蕭美顏
 Desmond Wong Emily Sio

業務概要報告

截至2012年12月31日，基於季節性的因素，貸款資產按年由澳門幣九億四仟七佰萬元減至澳門幣七億一仟一佰萬元，與去年同
期數字相比減少了百分之二十五，而客戶存款亦由澳門幣七億零七佰萬元減至澳門幣三億九仟九佰萬元，與去年同期數字相比減少

了百分之四十四。儘管如此，在扣除減值準備及稅項前之經營溢利則由澳門幣二仟四佰一十萬元增加至澳門幣三仟二佰五十萬元，上

升百分之三十四。由於沒有額外個別減值撥款準備的需要和澳門幣四佰柒拾萬元的綜合減值的回撥，我們在2012年錄得澳門幣三仟
二佰七十萬元之利潤，相對於2011年澳門幣六佰九十萬元之虧損有明顯的進步。

在中央政府的支持下，澳門經濟得以持續擴展。我們將繼續集中發展企業銀行業務，包括貿易融資、商業借貸、按揭貸款、項目

融資以及人民幣跨境業務。同時，我們將持續與香港、海外分行以及內地總行緊密合作，為境內外之客戶提供高效率及品質之服務。

最後，管理層藉此機會感謝澳門特區政府過去一年間給予我們的持續支持，亦對我們的客戶、金融機構同業及全行員工表達衷

心的謝意。

中信銀行（國際）有限公司 澳門分行

執行副總經理兼行長

黃開榮

Resumo do relatório operacional

Até 31 de Dezembro de 2012, os activos dos empréstimos diminuíram 25% em comparação com o ano prévio, de MOP947 milhões 
para MOP711 milhões e os depósitos de clientes decresceram 44% em comparação com o ano passado, de MOP707 milhões para 
MOP399 milhões, respectivamente, devido a factores relacionados com as flutuações sazonais. Não obstante isso, os lucros operacionais 
deste ano antes da imparidade e impostos contraíram 34%, de MOP24,1 milhões para MOP32,5 milhões. Como não houve avaliações in-
dividuais e devido à correcção de MOP4,7 milhões por avaliação de imparidade colectiva, houve uma recuperação significativa em 2012, 
com um lucro de MOP32,7 milhões, comparado com a perda de MOP6,9 milhões em 2011.

Como a economia de Macau se tem continuado a expandir devido ao apoio do Governo Central, vamos continuar a concentrar os 
nossos esforços na área da Banca Comercial, incluindo o financiamento comercial, crédito comercial, financiamento hipotecário, o finan-
ciamento de projectos e o Negócio Transfronteiriço em RMB. Vamos também continuar a trabalhar de perto com as nossas sucursais 
em Hong Kong e no exterior, bem como com as sucursais da nossa empresa-mãe no Interior da China, para podermos prestar serviços 
eficientes e de alta qualidade aos nossos clientes locais e no exterior.
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Por fim, queremos aproveitar esta oportunidade para expressar os nossos sinceros agradecimentos ao Governo da Região Administra-
tiva Especial de Macau pelo seu apoio contínuo, bem como aos nossos clientes, instituições financeiras parceiras e aos nossos funcioná-
rios pelos seus esforços no ano transacto.   

Desmond Wong

Subdirector Geral Executivo e Director da Sucursal, Sucursal de Macau

外部核數師意見書之概要

致 中信銀行（國際）有限公司澳門分行管理層 
（於香港特別行政區註冊成立的一家商業銀行有限公司之分行） 

我們按照澳門特別行政區之《核數準則》和《核數實務準則》審核了中信銀行（國際）有限公司澳門分行二零一二年度的財務報

表，並已於二零一三年五月十三日就該財務報表發表了無保留意見的核數師報告。 

上述已審核的財務報表由二零一二年十二月三十一日的資產負債表以及截至該日止年度的收益表、總行賬目變動表和現金流量

表組成，亦包括重大會計政策的摘要和解釋附注。 

隨附由管理層編制的摘要財務報表是上述已審核財務報表和相關會計賬目及簿冊的摘要內容。我們認為，摘要財務報表的內

容，在所有重要方面，與已審核財務報表和相關會計賬目及簿冊的內容一致。 

為更全面了解中信銀行（國際）有限公司澳門分行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師報告一併閱讀。 

李婉薇註冊核數師

畢馬威會計師事務所 

二零一三年五月十三日，於澳門 

Síntese do Parecer dos Auditores Externos 

Para a gerência do Banco CITIC Internacional (China) Limitada Sucursal de Macau (Sucursal de um banco comercial de responsa-
bilidade limitada, incorporada na Região Administrativa Especial de Hong Kong) 

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras do Banco CITIC Internacional (China) Limitada Sucursal de Macau relativas 
ao ano de 2012, nos termos das Normas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria da Região Administrativa Especial de Macau. No 
nosso relatório, datado de 13 de Maio de 2013, expressámos uma opinião sem reservas relativamente às demonstrações financeiras das 
quais as presentes constituem um resumo. 

As demonstrações financeiras a que acima se alude compreendem o balanço, à data de 31 de Dezembro de 2012, a demonstração de 
resultados, a demonstração de alterações na conta da sede e a demonstração de fluxos de caixa relativas ao ano findo, assim como um re-
sumo 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 registos 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 registos 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. 

Lei Iun Mei, Auditor de Contas

KPMG 

Macau, aos 13 de Maio de 2013.

（是項刊登費用為 $10,165.00）

(Custo desta publicação $ 10 165,00)
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葡萄牙商業銀行（澳門分行）
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. SUCURSAL DE MACAU

資產負債表於二零一二年十二月三十一日
Balanço anual em 31 de Dezembro de 2012

 澳門幣

 MOP
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 澳門幣
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二零一二年營業結果演算

 Demonstração de resultados do exercício de 2012 

營業賬目

Conta de exploração 

 澳門幣

 MOP
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損益計算表

Conta de lucros e perdas

 澳門幣

 MOP

 會計主任 總經理

 O Técnico de Contas, O Director Geral,

 António Lau José João Pãosinho

二零一二年一月一日至二零一二年十二月三十一日業務摘要

由於各國央行的一系列措施令借貸成本的風險溢價大幅收窄，國際金融市場的波動在二零一二年得以減低。儘管亞太區特別是

中國及澳門特別行政區的經濟均能維持良好的表現，國際銀行業務在整體借貸成本收窄的環境下，受到一定的影響，對利潤幅度造

成一定的壓力。

儘管通脹壓力增加、勞工市場緊縮及物業市場過熱，為本地帶來重大的挑戰，澳門特別行政區的經濟，在旅遊業、娛樂業及地產

業之良好表現的推動下，於二零一二年期間得以持續增長，並為銀行業務發展帶來商機。

通過擴充為集團網絡提供的服務範圍，及參與澳門本地融資項目，葡萄牙商業銀行澳門分行積極擴展業務。

葡萄牙商業銀行澳門分行由二零一零年開展，並於二零一一年進一步加強的為客戶作中國、澳門及葡語系國家之間的業務發展

平台之政策，加速我們在二零一二年期間的業務擴展。

在二零一二年，葡萄牙商業銀行澳門分行錄得純利澳門幣一億七千七百八十萬元，存款組合澳門幣一百二十一億三千五百七十

萬元，及借貸組合澳門幣一百零六億四千八百九十萬元。營運費用則達澳門幣一千一百八十萬元。

儘管歐洲各央行的量化寬鬆政策令需求轉移的情況暫緩，借貸市場在二零一三年將仍然受到歐洲國債危機的影響，加上中國

經濟出現放慢的跡象，我們預期葡萄牙商業銀行澳門分行藉著加強發展為客戶作中國、澳門及葡語系國家之間的業務發展平台之角

色，貸款及存款業務仍可維持增長的步伐。

我們謹此向所有客戶、分行員工及澳門特別行政區監管機構對葡萄牙商業銀行澳門分行之信任和支持，致以衷心的感謝。

葡萄牙商業銀行澳門分行

總經理鮑成賀 
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Síntese do Relatório de Actividade do Exercício entre 1 de Janeiro de 2012 e 31 de Dezembro de 2012

O ano de 2012 caracterizou-se por uma redução significativa da volatilidade dos mercados financeiros internacionais com destaque 
para a redução dos spreads no Mercado de Crédito Internacional com origem na erosão dos prémios de risco. Tal foi, em grande medida, 
o contributo das iniciativas dos principais bancos centrais em torno das medidas de injecção de liquidez no sistema financeiro internacio-
nal. 

No panorama da economia internacional, as economias da região Ásia Pacífico continuaram a evidenciar um bom desempenho econó-
mico com destaque para a economia da China e consequentemente para a economia de Macau. Assim, e apesar de uma conjuntura mais 
favorável face ao ano anterior em matéria de riscos, a redução de spreads evidenciou uma pressão significativa sobre a rendibilidade das 
operações de crédito internacional. 

O crescimento da economia de Macau sustentado pelo bom desempenho do turismo, entretenimento e imobiliário continuou em 2012 
a oferecer oportunidades significativas de crescimento da actividade bancária apesar de um conjunto de desafios significativos emergen-
tes do nível de inflação e do sobreaquecimento do mercado de trabalho e do imobiliário. 

No ano de 2012 a Sucursal de Macau do BCP expandiu a sua actividade de forma significativa através do alargamento da oferta de ser-
viços e de produtos aos clientes das redes do Grupo BCP em paralelo com a participação em alguns dos vários projectos relevantes em 
Macau. 

Assim, e no âmbito da estratégia assumida em 2010 e reforçada em 2011 — plataforma de negócios dos clientes BCP no triângulo Chi-
na — Macau — Países de Língua Portuguesa — o ano de 2012 representou uma expansão significativa da carteira de negócios da Sucur-
sal. 

No ano em análise, a Sucursal de Macau obteve um lucro de MOP177,8 milhões, a carteira de depósitos atingiu MOP12 135,7 milhões 
e a carteira de empréstimos atingiu MOP10 648,9 milhões. Os custos operacionais cifraram-se em MOP12,1 milhões. 

Embora as perspectivas para 2013 sejam ainda marcadas pelas incertezas resultantes da Crise das Dívidas Soberanas Europeias apesar 
da gestão de liquidez dos Bancos Centrais e pela interrogação em torno do abrandamento do crescimento da economia chinesa, a Sucur-
sal de Macau do BCP espera evidenciar uma estabilidade das suas carteiras de depósitos e crédito apoiada no reforço do seu papel de 
plataforma de negócios dos Clientes dos Grupo BCP no triângulo China — Macau — Países de Língua Portuguesa. 

Por último, desejamos agradecer aos nossos Clientes, aos Colaboradores da Sucursal e às competentes Autoridades de Macau a con-
fiança depositada na Sucursal de Macau do Banco Comercial Português, S.A.

A Direcção da Sucursal de Macau
do Banco Comercial Português, S.A.

Director Geral,

José Pãosinhho.

外部核數師意見書之概要

致 葡萄牙商業銀行澳門分行管理層
（於葡萄牙成立的一家商業銀行股份有限公司之澳門分行）

我們按照澳門特別行政區之《核數準則》和《核數實務準則》審核了葡萄牙商業銀行澳門分行二零一二年度的財務報表，並已於

二零一三年五月二十一日就該財務報表發表了無保留意見的核數師報告。

上述已審核的財務報表由二零一二年十二月三十一日的資產負債表以及截至該日止年度的損益表、儲備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注。

隨附由管理層編制的摘要財務報表是上述已審核財務報表和相關會計賬目及簿冊的摘要內容。我們認為，摘要財務報表的內

容，在所有重要方面，與已審核財務報表和相關會計賬目及簿冊的內容一致。

為更全面了解葡萄牙商業銀行澳門分行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

報表以及獨立核數師報告一併閱讀。

李婉薇註冊核數師

畢馬威會計師事務所

二零一三年五月二十一日，於澳門 
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Síntese do Parecer dos Auditores Externos 

Para a gerência do Banco Comercial Português, S.A. — Sucursal de Macau
 (Sucursal de um banco comercial de responsabilidade limitada, incorporada em Portugal) 

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras do Banco Comercial Português, S.A. — Sucursal de Macau relativas ao ano 
de 2012, nos termos das Normas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria da Região Administrativa Especial de Macau. No nosso 
relatório, datado de 21 de Maio de 2013, expressámos uma opinião sem reservas relativamente às demonstrações financeiras das quais as 
presentes constituem um resumo. 

As demonstrações financeiras a que acima se alude compreendem o balanço, à data de 31 de Dezembro de 2012, a demonstração de 
resultados, a demonstração de alterações nos capitais próprios e a demonstração de fluxos de caixa relativas ao exercício acima referido, 
assim como um resumo das principais políticas contabilísticas e outras notas explicativas. 

As demonstrações financeiras resumidas preparadas pela Gerência resultam das demonstrações financeiras anuais auditadas e dos li-
vros e registos 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 registos da Sucursal. 

Para a melhor compreensão da posição financeira da Sucursal e dos resultados das suas operações, no exercício 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. 

Lei Iun Mei, Auditor de Contas 

KPMG 

Macau, aos 21 de Maio de 2013.

（是項刊登費用為 $11,770.00）

(Custo desta publicação $ 11 770,00)
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中國工商銀行（澳門）股份有限公司
BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL DA CHINA (MACAU), S.A.

資產負債表於二零一二年十二月三十一日 
Balanço anual em 31 de Dezembro de 2012

中國工商銀行(澳門)股份有限公司
BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL DA CHINA (MACAU), S.A.

BALANÇO ANUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
資產負債表於二零一二年十二月三十一日 

PROVISÕES
AMORTIZAÇÕES E 

ACTIVO ACTIVO BRUTO MENOS - VALIAS ACTIVO LÍQUIDO
資產 資產總額 備用金,折舊和減值 資產凈額

CAIXA
現金 2,275,392,395.33 2,275,392,395.33
DEPÓSITOS NA AMCM
AMCM存款 1,378,110,996.49 1,378,110,996.49
VALORES A COBRAR
應收賬項 548,082,680.85 548,082,680.85
DEPÓSITOS À ORDEM NOUTRAS INSTITUIÇÕES
 DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO
在本地之其他信用機構活期存款 608,505,915.80 608,505,915.80
DEPÓSITOS À ORDEM NO EXTERIOR
在外地之其他信用機構活期存款 1,666,335,344.84 1,666,335,344.84
OURO E PRATA
金,銀
OUTROS VALORES
其他流動資產 238,218,004.21 238,218,004.21
CRÉDITO CONCEDIDO
放款 68,867,978,854.30 36,968,627.73 68,831,010,226.57
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
 NO TERRITÓRIO
在本澳信用機構拆放 3,079,840,000.00 3,079,840,000.00
DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
 NO EXTERIOR
在外地信用機構之通知及定期存款 21,937,397,920.00 21,937,397,920.00
AÇÕES. OBRIGAÇÕES E QUOTAS
股票,債券及股權 15,259,721,924.10 127,158,625.51 15,132,563,298.59
APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSIGNADOS
承銷資金投資

DEVEDORES
債務人

OUTRAS APLICAÇÕES
其他投資

PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
財務投資 90,156,237.73 90,156,237.73
IMÓVEIS
不動產 214,028,905.00 58,043,867.97 155,985,037.03
EQUIPAMENTO
設備 137,154,796.35 94,402,025.96 42,752,770.39
CUSTOS PLURIENAIS
遞延費用

DESPESAS DE INSTALAÇÃO
開辦費用

IMOBILIZAÇÕES EM CURSO
未完成不動產

OUTROS VALORES IMOBILIZADOS
其他固定資產 130,216,981.32 68,621,478.00 61,595,503.32
CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO
內部及調整賬 701,972,891.12 701,972,891.12

TOTAIS
總額 117,133,113,847.44 385,194,625.17 116,747,919,222.27
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附註：其他儲備已包括根據金融體系法律制度而需增撥的備用金，總額為澳門幣609,400,000圓

Observação: Em «Outras Reservas» estão incluídas as provisões adicionais, no montante total de MOP609.400.000,00 constituídas ao 
abrigo do disposto no Regime Jurídico do Sistema Financeiro.
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CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS MONTANTE
備查賬 金額

VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO
代客保管賬 718,059,311.91
VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA
代收賬 7,870,540,678.67
VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO
抵押賬 110,173,395,616.27
GARANTIAS E AVALES PRESTADOS
保證及擔保付款 1,249,819,255.84
CRÉDITOS ABERTOS
信用狀 220,100,845.48
ACEITES EM CIRCULAÇÃO
承兌匯票 606,178,437.48
VALORES DADOS EM CAUÇÃO
代付保證金

       COMPRAS A PRAZO
       期貨買入 39,348,763,867.84
       VENDAS A PRAZO
       期貨賣出 39,478,402,558.08
OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS
其他備查賬 31,830,567,128.87

二零一二年營業結果演算
Demonstração de resultados do exercício de 2012

營業賬目

Conta de exploração 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÌCIO DE 2012
二零一二年營業結果演算

CONTA DE EXPLORAÇÃO
營業賬目

Débito MONTANTE Crédito MONTANTE
借方 金額 貸方 金額

CUSTOS DE OPERAÇÕES PASSIVAS PROVEITOS DE OPERAÇÕES ACTIVAS
負債業務成本 1,493,384,888.34 資產業務收益 2,835,707,054.85
CUSTOS COM PESSOAL : PROVEITOS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
人事費用 銀行服務收益 273,576,918.84
   REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS PROVEITOS DE OUTRAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS
     DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 其他銀行業務收益 27,421,734.51
   董事及監察會開支 RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE CRÉDITO 
   REMUNERAÇÕES DE EMPREGADOS   E DE PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
   職員開支 238,218,126.30 證券及財務投資收益 151,159,678.91
   ENCARGOS SOCIAIS OUTROS PROVEITOS BANCÁRIOS
   固定職員福利 20,588,902.04 其他銀行收益 70,200.00
   OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL PROVEITOS INORGÂNICOS
   其他人事費用 6,399,029.71 非正常業務收益 7,655,537.40
FORNECIMENTOS DE TERCEIROS PREJUÍZOS DE EXPLORAÇÃO
第三者作出之供應 19,112,939.58 營業損失

SERVIÇOS DE TERCEIROS
第三者提供之勞務 120,171,590.13
OUTROS CUSTOS BANCÁRIOS
其他銀行費用 126,033,291.00
IMPOSTOS
稅項 2,347,946.15
CUSTOS INORGÂNICOS
非正常業務費用 1,949,791.81
DOTAÇÕES PARA AMORTIZAÇÕES
折舊撥款 27,327,375.11
DOTAÇÕES PARA PROVISÕES
備用金之撥款 (289,030.27)
LUCRO DA EXPLORAÇÃO
營業利潤 1,240,346,274.61

TOTAIS TOTAIS
總額 3,295,591,124.51 總額 3,295,591,124.51
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損益計算表
Conta de lucros e perdas

 董事長、常務董事兼執行董事 副董事長兼執行董事

 Presidente, Administrador-delegado e Administrador-Executivo, Vice-presidente — Administrador-Executivo,

 朱曉平 禤永明

 Zhu Xiaoping Huen Wing Ming Patrick
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綜合資產負債表於二零一二年十二月三十一日
Balanço anual em 31 de Dezembro de 2012 (consolidado) 

中國工商銀行(澳門)股份有限公司
BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL DA CHINA (MACAU), S.A.

BALANÇO ANUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 ( CONSOLIDADO )
綜合資產負債表於二零一二年十二月三十一日 

PROVISÕES
AMORTIZAÇÕES E 

ACTIVO ACTIVO BRUTO MENOS - VALIAS ACTIVO LÍQUIDO
資產 資產總額 備用金,折舊和減值 資產凈額

CAIXA
現金 2,275,392,395.33 2,275,392,395.33
DEPÓSITOS NA AMCM
AMCM存款 1,378,110,996.49 1,378,110,996.49
VALORES A COBRAR
應收賬項 548,082,680.85 548,082,680.85
DEPÓSITOS À ORDEM NOUTRAS INSTITUIÇÕES
 DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO
在本地之其他信用機構活期存款 608,505,915.80 608,505,915.80
DEPÓSITOS À ORDEM NO EXTERIOR
在外地之其他信用機構活期存款 1,666,344,245.12 1,666,344,245.12
OURO E PRATA
金,銀
OUTROS VALORES
其他流動資產 158,410,067.61 158,410,067.61
CRÉDITO CONCEDIDO
放款 68,867,978,854.30 36,968,627.73 68,831,010,226.57
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
 NO TERRITÓRIO
在本澳信用機構拆放 3,079,840,000.00 3,079,840,000.00
DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
 NO EXTERIOR
在外地信用機構之通知及定期存款 21,937,397,920.00 21,937,397,920.00
AÇÕES. OBRIGAÇÕES E QUOTAS
股票,債券及股權 15,266,103,244.27 127,158,625.51 15,138,944,618.76
APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSIGNADOS
承銷資金投資

DEVEDORES
債務人

OUTRAS APLICAÇÕES
其他投資

PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
財務投資 10,176,235.67 10,176,235.67
IMÓVEIS
不動產 281,971,890.92 69,277,088.22 212,694,802.70
EQUIPAMENTO
設備 138,862,008.00 96,035,038.23 42,826,969.77
CUSTOS PLURIENAIS
遞延費用

DESPESAS DE INSTALAÇÃO
開辦費用

IMOBILIZAÇÕES EM CURSO
未完成不動產

OUTROS VALORES IMOBILIZADOS
其他固定資產 130,844,995.70 69,041,804.03 61,803,191.67
CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO
內部及調整賬 703,255,062.93 703,255,062.93

TOTAIS
總額 117,051,276,512.99 398,481,183.72 116,652,795,329.27
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附註：其他儲備已包括根據金融體系法律制度而需增撥的備用金，總額為澳門幣609,400,000圓

Observação: Em «Outras Reservas» estão incluídas as provisões adicionais, no montante total de MOP609.400.000,00 constituídas ao 
abrigo do disposto no Regime Jurídico do Sistema Financeiro.
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CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS MONTANTE
備查賬 金額

VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO
代客保管賬 718,059,311.91
VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA
代收賬 7,870,540,678.67
VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO
抵押賬 110,173,395,616.27
GARANTIAS E AVALES PRESTADOS
保證及擔保付款 1,249,819,255.84
CRÉDITOS ABERTOS
信用狀 220,100,845.48
ACEITES EM CIRCULAÇÃO
承兌匯票 606,178,437.48
VALORES DADOS EM CAUÇÃO
代付保證金

       COMPRAS A PRAZO
       期貨買入 39,348,763,867.84
       VENDAS A PRAZO
       期貨賣出 39,478,402,558.08
OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS
其他備查賬 31,830,567,128.87

二零一二年營業結果演算

Demonstração de resultados do exercício de 2012

綜合營業賬目

Conta de exploração (consolidado)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÌCIO DE 2012
二零一二年營業結果演算

CONTA DE EXPLORAÇÃO ( CONSOLIDADO )
綜合營業賬目

Débito MONTANTE Crédito MONTANTE
借方 金額 貸方 金額

CUSTOS DE OPERAÇÕES PASSIVAS PROVEITOS DE OPERAÇÕES ACTIVAS
負債業務成本 1,491,255,886.04 資產業務收益 2,835,844,963.80
CUSTOS COM PESSOAL : PROVEITOS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
人事費用 銀行服務收益 287,769,868.74
   REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS PROVEITOS DE OUTRAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS
     DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 其他銀行業務收益 27,647,597.64
   董事及監察會開支 RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE CRÉDITO 
   REMUNERAÇÕES DE EMPREGADOS   E DE PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
   職員開支 240,728,291.91 證券及財務投資收益 151,159,678.91
   ENCARGOS SOCIAIS OUTROS PROVEITOS BANCÁRIOS
   固定職員福利 20,740,745.46 其他銀行收益 70,200.00
   OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL PROVEITOS INORGÂNICOS
   其他人事費用 6,406,239.61 非正常業務收益 10,220,237.40
FORNECIMENTOS DE TERCEIROS PREJUÍZOS DE EXPLORAÇÃO
第三者作出之供應 19,281,076.66 營業損失

SERVIÇOS DE TERCEIROS
第三者提供之勞務 122,131,411.16
OUTROS CUSTOS BANCÁRIOS
其他銀行費用 125,176,389.68
IMPOSTOS
稅項 2,607,567.73
CUSTOS INORGÂNICOS
非正常業務費用 1,949,791.81
DOTAÇÕES PARA AMORTIZAÇÕES
折舊撥款 28,105,579.55
DOTAÇÕES PARA PROVISÕES
備用金之撥款 (289,030.27)
LUCRO DA EXPLORAÇÃO
營業利潤 1,254,618,597.15

TOTAIS TOTAIS
總額 3,312,712,546.49 總額 3,312,712,546.49
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綜合損益計算表

Conta de lucros e perdas (consolidado)

 董事長、常務董事兼執行董事 副董事長兼執行董事

 Presidente, Administrador-delegado e Administrador-Executivo, Vice-presidente — Administrador-Executivo,

 朱曉平 禤永明

 Zhu Xiaoping Huen Wing Ming Patrick

業務報告之概要

2012年，面對錯綜複雜的外部環境，我們堅決貫徹執行總行海外機構發展戰略要求，深入推進本地化經營，不斷提升市場競爭
能力、改革創新能力和可持續發展能力，進一步推進資產、負債和中間業務的快速協調發展，更加深化全面風險管理，繼續保持和發

展在關鍵業務領域的領先優勢，努力打造澳門民眾首選的本地主流銀行。

截至2012年末，集團總資產凈額為1,167億澳門元，比去年增長276億澳門元，增長率31.05%；總負債1,081億澳門元，比去年增
長265億澳門元，增長率32.48%。存款餘額(包括公共機構存款)為993億澳門元，比去年增加281億澳門元，增長率39.44%；各項貸
款餘額689億澳門元，比去年增加104億澳門元，增長率17.83%。不良貸款餘額和佔比繼續保持在較低水準，撥備提取充分，抵御風
險能力大大增強。

以《國際財務報告準則》為基礎計算，本集團2012年度實現稅後利潤澳門幣11.06億澳門元，加權平均權益回報率和平均總資產
回報率分別為13.77%和1.06%。截至2012年末，本集團已審核的財務報表乃按照《國際財務報告準則》編製；若根據《金融體系法律
制度》規定增撥備用金，經調整後盈利為澳門幣10.1億澳門元。

本集團持續保持良好的經營表現和業績，贏得國際知名財經媒體的好評，2012年，工銀澳門連續第四年獲得美國《環球金融》、
英國《銀行家》評選的“澳門地區最佳銀行”獎項。

工銀澳門將更加深入地扎根於澳門本土，根據澳門特別行政區政府的統一規劃，不斷加強對基礎設施、重點工程、社會民生和

本地居民的服務力度，促進澳門經濟適度多元發展，為支持澳門特別行政區的經濟發展和社會繁榮做出應有的貢獻。

董事會主席

朱曉平

二零一三年三月二十七日於澳門

Síntese do relatório de actividades

No ano de 2012, devido a uma conjuntura externa complicada, o ICBC (Macau) insistiu pelo cumprimento das directivas estabelecidas 
pela sociedade-mãe para as suas participadas no exterior, relativas a uma estratégia de desenvolvimento, promovendo a localização da 
sua gestão e melhorando em permanência as suas competências de concorrência no mercado, reforma e inovação e desenvolvimento sus-
tentável. Paralelamente, procurou-se o desenvolvimento célere e coordenado do activo, passivo e actividades de intermediação, aprofun-
dando uma gestão global do risco, a manutenção e o desenvolvimento da liderança nas principais áreas de actividade, criando um banco 
de excelência local para a população da RAEM. 
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Até ao final do ano de 2012, o activo total líquido do Grupo ascendia a MOP 116.700.000.000,00 (cento e dezasseis mil e setecentos mi-
lhões de Patacas), o que representou um acréscimo de MOP 27.600.000.000,00 (vinte e sete mil e seiscentos milhões de Patacas) em com-
paração com o ano transacto, correspondente a uma taxa de crescimento de 31,05%. O passivo total ascendia a MOP 108.100.000.000,00 
(cento e oito mil e cem milhões de Patacas), o que representou um acréscimo de MOP 26.500.000.000,00 (vinte e seis mil e quinhentos 
milhões de Patacas) comparativamente com o ano transacto e corresponde a um aumento de 32,48%. O saldo dos depósitos (incluindo 
entidades públicas) avaliou-se em MOP 99.300.000.000,00 (noventa e nove mil e trezentos milhões de Patacas), o que representou um 
acréscimo de MOP 28.100.000.000,00 (vinte e oito mil e cem milhões de Patacas) em comparação com o ano anterior, correspondente a 
um aumento de 39,44%. O saldo dos diversos créditos concedidos ascendia a MOP 68.900.000.000,00 (sessenta e oito mil e novecentos 
milhões de Patacas), representando um acréscimo de MOP 10.400.000.000,00 (dez mil e quatrocentos milhões de Patacas) em compara-
ção com o ano transacto, equivalente a uma taxa de crescimento de 17,83%. O saldo do rácio de créditos de cobrança duvidosa manteve-
-se num nível reduzido e as provisões mantiveram-se suficientes, o que reforçou a capacidade para enfrentar qualquer risco.

De acordo com as “Normas Internacionais de Relato Financeiro”, o Grupo conseguiu em 2012 um lucro, após dedução de impostos, 
avaliado em MOP 1.106.000.000,00 (mil cento e seis milhões de Patacas), com uma taxa média ponderada de retribuição do capital e taxa 
média de retribuição do activo total de, respectivamente, 13,77% e 1,06%. As demonstrações financeiras do Grupo, já auditadas e rela-
tivas ano findo em 2012, foram elaboradas de acordo com as “Normas Internacionais de Relato Financeiro”. Se atendermos ao reforço 
de provisões previsto no “Regime Jurídico do Sistema Financeiro”, o lucro passará a ser de MOP 1.010.000.000,00 (mil e dez milhões de 
Patacas), depois de feito o necessário ajustamento.

O bom comportamento negocial e os resultados positivos de exploração continuamente alcançados pelo Grupo granjearam uma boa 
apreciação por parte da comunicação social especializada em assuntos económicos e financeiros com prestígio mundial, tendo as publi-
cações “Global Finance” (EUA) e “The Banker” (Reino Unido) atribuído em 2012, ao ICBC (Macau), pelo quarto ano consecutivo, o 
prémio de melhor banco em Macau.

O ICBC (Macau) pretende enraizar-se mais profundamente em Macau. Em conformidade com o planeamento global do Governo da 
Região Administrativa Especial de Macau, o ICBC (Macau) reforçará os seus serviços no âmbito de construção de infra-estruturas, de 
projectos fulcrais para a Região, bem como no que diz respeito aos serviços sociais a serem prestados aos residentes locais, a fim de pro-
mover o desenvolvimento da diversificação adequada da economia de Macau, apoiando e contribuindo para o desenvolvimento económi-
co e prosperidade social da Região Administrativa Especial de Macau.

Macau, aos 28 de Março de 2013.

Zhu Xiaoping
Presidente do Conselho de Administração

摘要綜合財務報表之獨立核數報告

致中國工商銀行（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》審核了中國工商銀行(澳門)股份有限公司二零一二年度的綜合財務
報表，並已於二零一三年三月二十七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二零一二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收益表、綜合全面收益

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。

為更全面了解中國工商銀行(澳門)股份有限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

二零一三年三月二十七日，於澳門

Relatório de Auditor Independente sobre Demonstrações Financeiras Consolidadas Resumidas

   Para os accionistas da Banco Industrial E Comercial Da China (Macau), S.A.
(sociedade por acções de responsabilidade limitada, registada em Macau)

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras consolidadas da Banco Industrial E Comercial Da China (Macau), S.A. relati-
vas ao ano de 2012, nos termos das Normas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria da Região Administrativa Especial de Macau. 
No nosso relatório, datado de 27 de Março de 2013, expressámos uma opinião sem reservas relativamente às demonstrações financeiras 
consolidadas das quais as presentes constituem um resumo.
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As demonstrações financeiras consolidadas a que se acima se alude compreendem o balanço consolidado, à data de 31 de Dezembro 
de 2012, a demonstração dos resultados consolidados, a demonstração consolidada do rendimento integral, a demonstração de alterações 
no capital próprio consolidado e a demonstração dos fluxos de caixa consolidados relativas ao ano findo, assim como um resumo das po-
líticas contabilísticas 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 da Banco Industrial E Comercial Da China (Macau), S.A. e dos resultados 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.

Bao, King To

Auditor de Contas
Ernst & Young - Auditores
Macau, aos 27 de Março de 2013

獨任監事意見書

中國工商銀行（澳門）股份有限公司董事會按章程第二十五條e項的規定及為產生該規定的效力已將有關二零一二年營業年度
的經審核財務報表及董事會報告書交予本所發出意見書。

經審閱交予本所編制意見書的文件後，認為該等文件清楚反映出銀行的財產狀況及財政和經濟狀況。

董事會的報告書以明確的方式反映出銀行在審議的營業年度期間內所推動及發展的業務情況。

本所考慮外部核數師報告書，同意核數師指出，所交予作為提交賬目的文件真實而公平地反映出二零一二年十二月三十一日資

產負債表的財務狀況，以及截至該日的營業年度內的財務結果。

綜合所述，本所決定同意通過該等財務報表及董事會報告書。

獨任監事

崔世昌核數師事務所

（由崔世昌代表）

二零一三年三月二十六日於澳門

Parecer do Fiscal Único 

Nos termos do disposto na alínea e) do artigo 25.º dos Estatutos e para os efeitos previstos na mesma disposição legal, o Conselho de 
Administração do Banco Industrial e Comercial da China (Macau), S.A., entregou a esta sociedade de auditores o relatório de activida-
des e contas auditado e referente ao exercício de 2012, para efeito de parecer.

Depois de examinados os documentos entregues a esta sociedade, para efeitos de emissão do parecer, concluímos que os referidos do-
cumentos reflectem, de forma clara, não só a situação patrimonial, mas também a situação financeira e económica do Banco.

O relatório do Conselho de Administração reflecte, de forma precisa, as actividades promovidas e desenvolvidas pelo Banco no ano de 
exercício ora em apreço.

Tendo em atenção o relatório apresentado pelo auditor externo, esta sociedade concorda com o exposto no referido relatório, sendo 
que os documentos que serviram de base à elaboração das contas reflectem, de uma forma correcta e real, a situação financeira demons-
trada no balanço com data de 31 de Dezembro de 2012, bem como o resultado financeiro do exercício findo em 31 de Dezembro de 2012. 

Recapitulando o acima exposto, decidimos aprovar o referido relatório de actividades e contas do Conselho de Administração.

Macau, aos 26 de Março de 2013.

CSC & Associados – Sociedade de Auditores 
(Representada por Chui Sai Cheong)

Fiscal Único
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持有超過有關機構資本5%之出資的
機構名單及有關百分比之數值

Lista das instituições em que o Banco detém participação superiores a 5% 
do respectivo capital e indicação do valor percentual

工銀（澳門）投資股份有限公司 100% Sociedade Financeira ICBC (Macau) Capital, S.A. 100%

工銀（澳門）退休基金管理股份有限公司 100% Sociedade Gestora de Fundos de Pensões  100%

ICBC (Macau), S.A.

誠興創建有限公司 100% Seng Heng Development Company Limited 100%

（於香港註冊成立） (Incorporado em Hong Kong)

Authosis, Inc.  11% Authosis, Inc.  11%

（於開曼群島註冊成立） (Incorporado em Cayman Islands)

聯豐亨保險有限公司 6% Companhia de Seguros Luen Fung Hang, S.A.R.L. 6%

主要股東名單 Lista dos accionistas qualificados

中國工商銀行股份有限公司 Industrial and Commercial Bank of China Limited

禤永明先生 Sr. Huen Wing Ming, Patrick

公司機關 Órgãos Sociais 

董事會 Conselho de Administração

朱曉平先生 董事長、常務董事兼執行董事 Sr. Zhu Xiaoping Presidente, Administrador-delegado e Admi-
nistrador-Executivo

沈曉祺先生 副董事長、行政總裁兼執行董事 Sr. Shen Xiaoqi Vice-Presidente, Director-geral e Adminis-
trador-Executivo

禤永明先生 副董事長兼執行董事 Sr. Huen Wing Ming, Patrick Vice-Presidente e Administrador-Executivo

吳宏波先生 董事 Sr. Wu Hongbo Administrador

朱文信先生 董事 Sr. Zhu Wenxin Administrador

聶長雯女士    董事 Sr.ª Nie Changwen Administradora

唐志堅先生    董事 Sr. Tong Chi Kin Administrador

股東會主席團 Mesa da Assembleia

朱曉平先生 主席 Sr. Zhu Xiaoping Presidente

鄭凱先生 秘書 Sr. Zheng Kai Secretário

獨任監事 Fiscal Único

崔世昌核數師事務所 CSC & Associados — Sociedade de Auditores

（由崔世昌先生作代表）  (Representada por Sr. Chui Sai Cheong)

公司秘書 Secretário de Sociedade

鄭凱先生 Sr. Zheng Kai

（是項刊登費用為 $21,935.00）

(Custo desta publicação $ 21 935,00)
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工銀（澳門）投資股份有限公司
SOCIEDADE FINANCEIRA ICBC (MACAU) CAPITAL, S.A.

資產負債表於二零一二年十二月三十一日
Balanço anual em 31 de Dezembro de 2012

工銀(澳門)投資股份有限公司
SOCIEDADE FINANCEIRA ICBC (MACAU) CAPITAL, S.A.

BALANÇO ANUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
資產負債表於二零一二年十二月三十一日 

PROVISÕES
AMORTIZAÇÕES E 

ACTIVO ACTIVO BRUTO MENOS - VALIAS ACTIVO LÍQUIDO
資產 資產總額 備用金,折舊和減值 資產凈額

CAIXA
現金

DEPÓSITOS NA AMCM
AMCM存款

VALORES A COBRAR
應收賬項

DEPÓSITOS À ORDEM NOUTRAS INSTITUIÇÕES
 DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO
在本地之其他信用機構活期存款 1,533,340.57 1,533,340.57
DEPÓSITOS À ORDEM NO EXTERIOR
在外地之其他信用機構活期存款

OURO E PRATA
金,銀
OUTROS VALORES
其他流動資產 34,230,787.60 34,230,787.60
CRÉDITO CONCEDIDO
放款

APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
 NO TERRITÓRIO
在本澳信用機構拆放 58,037,795.08 58,037,795.08
DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
 NO EXTERIOR
在外地信用機構之通知及定期存款

AÇÕES. OBRIGAÇÕES E QUOTAS
股票,債券及股權

APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSIGNADOS
承銷資金投資

DEVEDORES
債務人

OUTRAS APLICAÇÕES
其他投資

PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
財務投資 10,000.00 10,000.00
IMÓVEIS
不動產

EQUIPAMENTO
設備 230,691.35 195,426.26 35,265.09
CUSTOS PLURIENAIS
遞延費用

DESPESAS DE INSTALAÇÃO
開辦費用

IMOBILIZAÇÕES EM CURSO
未完成不動產

OUTROS VALORES IMOBILIZADOS
其他固定資產 132,865.00 65,291.07 67,573.93
CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO
內部及調整賬 113,692.18 113,692.18

TOTAIS
總額 94,289,171.78 260,717.33 94,028,454.45
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BALANÇO ANUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
資產負債表於二零一二年十二月三十一日 

PASSIVO SUB-TOTAIS TOTAL
負 債 小 結 總額

DEPÓSITOS À ORDEM
活期存款

DEPÓSITOS C / PRÉ-AVISO
通知存款

DEPÓSITOS A PRAZO
定期存款

DEPÓSITOS DE SECTOR PÚBLICO
公共機構存款

RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO 
 NO TERRITÓRIO
本地信用機構資金

RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS
其他本地機構資金

EMPRÉSTIMOS EM MOEDAS EXTERNAS
外幣借款

EMPRÉSTIMOS POR OBRIGAÇÕES
債券借款

CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS
承銷資金債權人

CHEQUES E ORDENS A PAGAR
應付支票及票據

CREDORES
債權人

EXIGIBILIDADES DIVERSAS
各項負債

CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO
內部及調整賬 848,993.40
PROVISÕES PARA RISCOS DIVERSOS
各項風險備用金

CAPITAL 
股本 50,000,000.00
RESERVA LEGAL
法定儲備 7,888,400.00
RESERVA ESTATUTÁRIA
自定儲備

OUTRAS RESERVAS
其他儲備 57,888,400.00
RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS 
   ANTERIORES
歷年營業結果 30,548,727.94
RESULTADO DO EXERCÍCIO
本年營業結果 4,742,333.11 35,291,061.05

TOTAIS
總額 94,028,454.45
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CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS MONTANTE
備查賬 金額

VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO
代客保管賬

VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA
代收賬

VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO
抵押賬

GARANTIAS E AVALES PRESTADOS
保證及擔保付款

CRÉDITOS ABERTOS
信用狀

ACEITES EM CIRCULAÇÃO
承兌匯票

VALORES DADOS EM CAUÇÃO
代付保證金

       COMPRAS A PRAZO
       期貨買入

       VENDAS A PRAZO
       期貨賣出

OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS
其他備查賬
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二零一二年營業結果演算
Demonstração de resultados do exercício de 2012

營業賬目
Conta de exploração

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÌCIO DE 2012
二零一二年營業結果演算

CONTA DE EXPLORAÇÃO
營業賬目

Débito MONTANTE Crédito MONTANTE
借方 金額 貸方 金額

CUSTOS DE OPERAÇÕES PASSIVAS PROVEITOS DE OPERAÇÕES ACTIVAS
負債業務成本 資產業務收益

CUSTOS COM PESSOAL : PROVEITOS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
人事費用 銀行服務收益 5,873,300.47
   REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS PROVEITOS DE OUTRAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS
     DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 其他銀行業務收益

   董事及監察會開支 RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE CRÉDITO 
   REMUNERAÇÕES DE EMPREGADOS   E DE PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
   職員開支 610,517.86 證券及財務投資收益

   ENCARGOS SOCIAIS OUTROS PROVEITOS BANCÁRIOS
   固定職員福利 38,050.88 其他銀行收益 1,172,202.48
   OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL PROVEITOS INORGÂNICOS
   其他人事費用 3,717.65 非正常業務收益 30,187.00
FORNECIMENTOS DE TERCEIROS PREJUÍZOS DE EXPLORAÇÃO
第三者作出之供應 14,217.35 營業損失

SERVIÇOS DE TERCEIROS
第三者提供之勞務 714,654.88
OUTROS CUSTOS BANCÁRIOS
其他銀行費用 150,468.82
IMPOSTOS
稅項 150,000.00
CUSTOS INORGÂNICOS
非正常業務費用

DOTAÇÕES PARA AMORTIZAÇÕES
折舊撥款 23,382.40
DOTAÇÕES PARA PROVISÕES
備用金之撥款

LUCRO DA EXPLORAÇÃO
營業利潤 5,370,680.11

TOTAIS TOTAIS
總額 7,075,689.95 總額 7,075,689.95

損益計算表

Conta de lucros e perdasCONTA DE LUCROS E PERDAS
損益計算表

Débito MONTANTE Crédito MONTANTE
借方 金額 貸方 金額

PREJUÍZO DE EXPLORAÇÃO LUCRO DE EXPLORAÇÃO
營業損失 營業利潤 5,370,680.11
PERDAS RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES LUCROS RELATIVOS A EXERCÍCIOS ANTERIORES
歷年之損失 歷年之利潤

PERDAS EXCEPCIONAIS LUCROS EXCEPCIONAIS
特別損失 特別利潤

DOTAÇÕES PARA IMPOSTOS SOBRE LUCROS PROVISÕES UTILIZADAS
 DO EXERCÍCIO 備用金之使用

營業利潤之稅項撥款 628,347.00 RESULTADO DO EXERÍCIO (SE NEGATIVO)
RESULTADO DO EXERCÍCIO (SE POSITIVO) 營業結果 (虧損)
營業結果 (盈餘) 4,742,333.11

TOTAIS TOTAIS
總額 5,370,680.11 總額 5,370,680.11

O PRESIDENTE O ADMINISTRADOR
董事長 董事

SHEN XIAOQI HUEN WING MING PATRICK
沈曉祺 禤永明

 董事長 董事
 O Presidente, O Administrador,

 沈曉祺 禤永明
 Shen Xiaoqi Huen Wing Ming Patrick
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業務報告之概要

2012年度，工銀（澳門）投資股份有限公司保持健康發展勢頭，實現稅後利潤澳門幣474萬元；截至2012年末，本公司總資產達澳
門幣9,403萬元，增長5.51%。

自本公司成立以後，本公司按照中國工商銀行（澳門）股份有限公司的總體發展戰略，依托中國工商銀行股份有限公司的網絡、

品牌、資金和技術優勢，努力建設成為一家資產效益持續提升、風險控制不斷加強的財務機構，為客戶尋求更穩健的投資回報。

董事會主席

沈曉祺

二零一三年三月二十七日於澳門

Síntese do Relatório de Actividades

No ano de dois mil e doze, a Sociedade Financeira ICBC (Macau) Capital, S.A., manteve a tendência para um desenvolvimento sus-
tentável, tendo atingido lucros avaliados em MOP 4.740.000,00 (quatro milhões setecentas e quarenta mil Patacas), após a dedução de 
impostos. Até ao final do ano de 2012, o activo total da Sociedade ascendia a MOP 94.030.000,00 (noventa e quatro milhões e trinta mil 
Patacas), o que representa um crescimento de 5,51%.

Desde o seu estabelecimento, e norteando-se pela estratégia global de desenvolvimento implementada pelo Banco Industrial e Comer-
cial da China (Macau), S.A., e retirando vantagens  da marca, rede, recursos técnicos e financeiros do «Industrial and Commercial Bank 
of China Limited», a sociedade empenhou-se no crescimento financeiro sustentável dos seus activos, fortalecendo continuamente o con-
trolo do risco e assegurando aos seus clientes uma retribuição mais estável e forte dos seus investimentos.

Macau, aos 27 de Março de 2013.

Shen Xiaoqi
Presidente do Conselho de Administração

摘要財務報表之獨立核數報告

致工銀(澳門)投資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》審核了工銀（澳門）投資股份有限公司二零一二年度的財務報表，

並已於二零一三年三月二十七日就該財務報表發表了無保留意見的核數報告。

上述已審核的財務報表由二零一二年十二月三十一日的資產負債表以及截至該日止年度的全面收益表、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。

為更全面了解工銀（澳門）投資股份有限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

二零一三年三月二十七日，於澳門

Relatório de Auditor Independente sobre Demonstrações Financeiras Resumidas

Para os accionistas da Sociedade Financeira ICBC (Macau) Capital, S.A.
(sociedade por acções de responsabilidade limitada, registada em Macau)

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras da Sociedade Financeira ICBC (Macau) Capital, S.A. relativas ao ano de 2012, 
nos termos das Normas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria da Região Administrativa Especial de Macau. No nosso relatório, 
datado de 27 de Março de 2013, expressámos uma opinião sem reservas relativamente às demonstrações financeiras das quais as presen-
tes constituem um resumo.
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As demonstrações financeiras a que se acima se alude compreendem o balanço, à data de 31 de Dezembro de 2012, a demonstração de 
rendimento integral, 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 aci-
ma se faz referência. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as 
demonstrações financeiras auditadas.

Para a melhor compreensão da posição financeira da Sociedade Financeira ICBC (Macau) Capital, S.A. e dos resultados das suas ope-
rações, 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 Março de 2013.

獨任監事意見書

工銀（澳門）投資股份有限公司董事會按章程第二十三條e項的規定及為產生該規定的效力已將有關二零一二年營業年度的經
審核財務報表及董事會報告書交予本所發出意見書。

經審閱交予本所編制意見書的文件後，認為該等文件清楚反映出公司的財產狀況及財政和經濟狀況。

董事會的報告書以明確的方式反映出公司在審議的營業年度期間內所推動及發展的業務情況。

本所考慮外部核數師報告書，同意核數師指出，所交予作為提交賬目的文件真實而公平地反映出二零一二年十二月三十一日資

產負債表的財務狀況，以及截至該日的營業年度內的財務結果。

綜合所述，本所決定同意通過該等財務報表及董事會報告書。

獨任監事

崔世昌核數師事務所

（由崔世昌代表）

二零一三年三月二十六日於澳門

Parecer do Fiscal Único 

Nos termos do disposto na alínea e) do artigo 23.º dos Estatutos e para os efeitos previstos na mesma disposição legal, o Conselho de 
Administração da Sociedade Financeira ICBC (Macau) Capital, S.A. entregou a esta sociedade de auditores o relatório de actividades e 
contas auditado e referente ao exercício de 2012, para efeito de parecer.

Depois de examinados os documentos entregues a esta sociedade, para efeitos de emissão do parecer, concluímos que os referidos do-
cumentos reflectem, de forma clara, não só a situação patrimonial, mas também a situação financeira e económica da referida Sociedade.

O relatório do Conselho de Administração reflecte, de forma precisa, as actividades promovidas e desenvolvidas pela Sociedade no 
ano de exercício ora em apreço.

Tendo em atenção o relatório apresentado pelo auditor externo, esta sociedade concorda com o exposto no referido relatório, sendo 
que os documentos que serviram de base à elaboração das contas reflectem, de forma correcta e real, a situação financeira demonstrada 
no balanço com data de 31 de Dezembro de 2012, bem como o resultado financeiro do exercício findo em 31 de Dezembro de 2012. 

Recapitulando o acima exposto, decidimos aprovar o referido relatório de actividades e contas do Conselho de Administração.

Macau, aos 26 de Março de 2013.

CSC & Associados — Sociedade de Auditores 
(Representada por Chui Sai Cheong)
Fiscal Único
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持有超過有關機構資本5%之出資的機構名單 Lista das instituições em que a Sociedade detém participações supe-
riores a 5% do respectivo capital 

無 N/A

主要股東名單 Lista dos accionistas qualificados

中國工商銀行（澳門）股份有限公司 Banco Industrial e Comercial da China (Macau), S.A.

公司機關 Órgãos Sociais

董事會 Conselho de Administração

沈曉祺先生 董事長 Sr. Shen Xiaoqi Presidente

禤永明先生 董事 Sr. Huen Wing Ming, Patrick Administrador

翁振輝先生 董事 Sr. Yung Chun Fai, Dickie Administrador

股東會主席團 Mesa da Assembleia

朱曉平先生 主席 Sr. Zhu Xiaoping Presidente

禤駿遠先生 副主席 Sr. Huen Chung Yuen, Ian Vice-Presidente

鄭凱先生 秘書 Sr. Zheng Kai Secretário

獨任監事 Fiscal Único

崔世昌核數師事務所

（由崔世昌先生作代表）

CSC & Associados — Sociedade de Auditores
(Representada por Sr. Chui Sai Cheong)

公司秘書 Secretário de Sociedade

鄭凱先生 秘書
Sr. Zheng Kai Secretário

（是項刊登費用為 $12,840.00）

(Custo desta publicação $ 12 840,00)
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工銀（澳門）退休基金管理股份有限公司
SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PENSÕES ICBC (MACAU), S.A.

資產負債表於二零一二年十二月三十一日
Balanço anual em 31 de Dezembro de 2012

 澳門元

 Patacas澳門元

Patacas
資    產 小  計 合  計 負 債, 資 本 及 盈 餘 小  計 合 計

 A C T I V O Sub-totais Totais PASSIVO E SITUAÇÃO  LÍQUIDA Sub-totais Totais

    有形資產  負   債   

 - IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS  - PASSIVO -

    電腦   雜項準備金

   . Computadores 257,711.07  - PROVISÕES DIVERSAS 881,841.00

    傳訊設備

   . Equipamento de telecomunicações 3,069.40    雜項債權人

    傢俱及裝置物  - CREDORES GERAIS

   . Móveis e utensílios 169,040.00     股東 / 股息

    其他    . Accionistas, c/dividendos 19,213,171.48

   . Outras 14,800.00     聯號

    (攤折金額)    . Empresas associadas 680,875.47

   . (Reintegrações acumuladas) (270,213.84) 174,406.63     其他

   . Outros 11,790,960.51 31,685,007.46

    財務資產

 - IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS    負債總額    

      債券   - Total do Passivo 32,566,848.46

     - Obrigações 6,381,320.17 6,381,320.17

    雜項債務人    

 - DEVEDORES GERAIS

    股東

   . Accionistas 66,443.89

    其他

   . Outros 1,346,927.54 1,413,371.43

  資本及盈餘 

    暫記帳目 - SITUAÇÃO LÍQUIDA -

 - CONTAS DE REGULARIZAÇÃO    資本

      預付費用  - CAPITAL SOCIAL

     - Despesas antecipadas 8,398.94     已收資本

   . Realizado 30,000,000.00

    銀行存款

 - DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO    法定準備金

 - RESERVA LEGAL 1,874,900.00

    本地貨幣

   . Em moeda local    歷年損益滾存

      活期存款  - RESULTADOS TRANSITADOS 7,148,424.57

     - Depósitos à ordem 22,754,897.45

      定期存款    損益 (除稅前)

     - Depósitos a prazo 25,776,096.70  - RESULTADOS LÍQUIDOS (antes de impostos) 7,544,369.06

     外幣    稅項準備金

   . Em moeda externa  - PROV. P/O IMPOSTO COMPLEMENTAR DE RENDIMENTOS (868,226.00)

      活期存款

     - Depósitos à ordem 6,944,772.92    損益 (除稅後)

      定期存款  - RESULTADOS LÍQUIDOS (depois de impostos) 6,676,143.06

     - Depósitos a prazo 14,813,051.85 70,288,818.92

 資本及盈餘總額    

- Total da Situação Líquida 45,699,467.63

  資產總額    負債, 資本及盈餘總額     

 - Total do Activo 78,266,316.09  - Total do Passivo e da Situação Líquida 78,266,316.09

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司

Sociedade Gestora de Fundos de Pensões ICBC (MACAU), S.A.
資  產  負  債  表

二零一二年 十二 月 三十一 日
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營業表

二零一二年度
Conta de exploração do exercício de 2012

 澳門元

 Patacas澳門元

Patacas
  借方 小計 合計   貸方 小計 合計

  DÉBITO Sub-totais Totais   CRÉDITO Sub-totais Totais

  服務費用   服務收益

- Custos de serviços prestados - Proveitos de serviços prestados

    私人退休基金管理費     私人退休基金管理費

   De gestão dos fundos privados de pensões 5,441,382.45   . De gestão dos fundos privados de pensões 8,457,821.45

  一般費用   其他收益

- Despesas gerais - Proveitos inorgânicos

     . 員工開支     財務上

       Despesas com o pessoal 2,016,932.54   . Financeiros 1,386,523.00

     . 稅項

       Impostos e taxas 30,000.00     其他

     . 第三者提供服務及供給   . Outros 6,160,111.75 7,546,634.75

       Serviços e Fornecimentos de terceiros 945,762.44 2,992,694.98

  其他費用

- Encargos diversos

  攤折 / 劃銷

- Amortizações e reintegrações do exercício

    固定資產

  . De imobilizações corpóreas 26,009.71

  本年度營業收益

- Lucro de exploração 7,544,369.06

 總額  總額

  Total 16,004,456.20   Total 16,004,456.20

 澳門元

Patacas

  借方 小計 合計   貸方 小計 合計

  DÉBITO Sub-totais Totais   CRÉDITO Sub-totais Totais

  虧損   收益

- Prejuízo - Lucro

    營業帳虧損     營業帳收益

  - De exploração   - De exploração 7,544,369.06

    本年度非經常性虧損     本年度非經常性收益

  - De resultados extraordinários do exercício   - De resultados extraordinários do exercício

    上年度虧損     上年度收益

  - Relativo a exercícios anteriores   - Relativo a exercícios anteriores 7,544,369.06

  純利稅準備金   淨虧損

- Provisão p/imposto complementar de rendimentos 868,226.00 - Resultados líquidos (prejuízo final)

  淨收益

- Resultados líquidos (lucro final) 6,676,143.06

 總額  總額

  Total 7,544,369.06   Total 7,544,369.06

O ADMINISTRADOR O ADMINISTRADOR
董事 董事

HUEN WING MING PATRICK Cheng Wing Fai
禤永明 鄭永輝

損  益  表

二零一二年度

CONTA DE GANHOS E PERDAS DO  EXERCÍCIO DE 2012

營 業 表

二零一二年度
              - CONTA DE EXPLORAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2012 -

損益表

二零一二年度
Conta de ganhos e perdas do exercício de 2012

 澳門元

 Patacas

澳門元

Patacas
  借方 小計 合計   貸方 小計 合計

  DÉBITO Sub-totais Totais   CRÉDITO Sub-totais Totais

  服務費用   服務收益

- Custos de serviços prestados - Proveitos de serviços prestados

    私人退休基金管理費     私人退休基金管理費

   De gestão dos fundos privados de pensões 5,441,382.45   . De gestão dos fundos privados de pensões 8,457,821.45

  一般費用   其他收益

- Despesas gerais - Proveitos inorgânicos

     . 員工開支     財務上

       Despesas com o pessoal 2,016,932.54   . Financeiros 1,386,523.00

     . 稅項

       Impostos e taxas 30,000.00     其他

     . 第三者提供服務及供給   . Outros 6,160,111.75 7,546,634.75

       Serviços e Fornecimentos de terceiros 945,762.44 2,992,694.98

  其他費用

- Encargos diversos

  攤折 / 劃銷

- Amortizações e reintegrações do exercício

    固定資產

  . De imobilizações corpóreas 26,009.71

  本年度營業收益

- Lucro de exploração 7,544,369.06

 總額  總額

  Total 16,004,456.20   Total 16,004,456.20

 澳門元

Patacas

  借方 小計 合計   貸方 小計 合計

  DÉBITO Sub-totais Totais   CRÉDITO Sub-totais Totais

  虧損   收益

- Prejuízo - Lucro

    營業帳虧損     營業帳收益

  - De exploração   - De exploração 7,544,369.06

    本年度非經常性虧損     本年度非經常性收益

  - De resultados extraordinários do exercício   - De resultados extraordinários do exercício

    上年度虧損     上年度收益

  - Relativo a exercícios anteriores   - Relativo a exercícios anteriores 7,544,369.06

  純利稅準備金   淨虧損

- Provisão p/imposto complementar de rendimentos 868,226.00 - Resultados líquidos (prejuízo final)

  淨收益

- Resultados líquidos (lucro final) 6,676,143.06

 總額  總額

  Total 7,544,369.06   Total 7,544,369.06

O ADMINISTRADOR O ADMINISTRADOR
董事 董事

HUEN WING MING PATRICK Cheng Wing Fai
禤永明 鄭永輝

損  益  表

二零一二年度

CONTA DE GANHOS E PERDAS DO  EXERCÍCIO DE 2012

營 業 表

二零一二年度
              - CONTA DE EXPLORAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2012 -

 董事 董事
 O Administrador, O Administrador,

 禤永明 鄭永輝
 Huen Wing Ming Patrick Cheng Wing Fai
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業務報告之概要

2012年度，工銀（澳門）退休基金管理股份有限公司保持健康發展勢頭，實現稅後利潤澳門幣668萬元；截至2012年末，本公司總
資產達澳門幣7,827萬元，增長22.78%。

本公司管理的資產市值超過澳門幣9.2億元，分別較去年大幅增長20.71%。

自本公司成立以後，本公司按照中國工商銀行（澳門）股份有限公司的總體發展戰略，依托中國工商銀行股份有限公司的網絡、

品牌、資金和技術優勢，努力建設成為澳門地區客戶首選、業績優秀的退休基金管理公司，為客戶提供更加安全、便捷的退休基金管

理服務。

董事會主席 
沈曉祺

二零一三年三月二十七日於澳門

Síntese do Relatório de Actividades

No ano de dois mil e doze, a Sociedade Gestora de Fundos de Pensões ICBC (Macau), S.A., manteve a tendência para um desenvolvi-
mento sustentável, tendo atingido lucros avaliados em MOP 6.680.000,00 (seis milhões e seiscentas e oitenta mil Patacas), após a dedução 
de impostos. Até ao final do ano de 2012, o activo total desta Sociedade ascendia a MOP78.270.000,00 (setenta e oito milhões e duzentas 
e setenta mil Patacas), o que representa um crescimento de 22,78%.

O valor de mercado dos activos sob gestão desta Sociedade foi calculado em mais de  MOP920.000.000,00 (novecentos e vinte milhões 
de Patacas), o que traduziu um aumento na ordem de 20,71% em relação ao ano transacto. 

Desde o seu estabelecimento, e norteando-se pela estratégia global de desenvolvimento implementada pelo Banco Industrial e Comer-
cial da China (Macau), S.A., e retirando vantagens da marca, rede, recursos técnicos e financeiros do «Industrial and Commercial Bank 
of China Limited», a Sociedade empenhou-se em ascender a líder de mercado e da actividade gestora de fundos de pensões, sendo a mais 
procurada por clientes de Macau, a quem presta serviços de gestão de fundos de pensões cada vez mais seguros e de acesso fácil e rápido.

Macau, aos 27 de Março de 2013.

Shen Xiaoqi
Presidente do Conselho de Administração

摘要財務報表之獨立核數報告

致工銀（澳門）退休基金管理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》審核了工銀（澳門）退休基金管理股份有限公司二零一二年度的財

務報表，並已於二零一三年三月二十七日就該財務報表發表了無保留意見的核數報告。

上述已審核的財務報表由二零一二年十二月三十一日的資產負債表以及截至該日止年度的全面收益表、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。

為更全面了解工銀（澳門）退休基金管理股份有限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

二零一三年三月二十七日，於澳門

Relatório de Auditor Independente sobre Demonstrações Financeiras Resumidas

Para os accionistas da Sociedade Gestora de Fundos de Pensões ICBC (Macau), S.A.
(sociedade por acções de responsabilidade limitada, registada em Macau)

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras da Sociedade Gestora de Fundos de Pensões ICBC (Macau), S.A. relativas ao 
ano de 2012, nos termos das Normas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria da Região Administrativa Especial de Macau. No 
nosso relatório, datado de 27 de Março de 2013, expressámos uma opinião sem reservas relativamente às demonstrações financeiras das 
quais as presentes constituem um resumo.
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As demonstrações financeiras a que se acima se alude compreendem o balanço, à data de 31 de Dezembro de 2012, a demonstração de 
rendimento integral, 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 aci-
ma se faz referência. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as 
demonstrações financeiras auditadas.

Para a melhor compreensão da posição financeira da Sociedade Gestora de Fundos de Pensões ICBC (Macau), S.A. e dos resultados 
das suas operações, no período e âmbito abrangido pela nossa auditoria, as demonstrações financeiras resumidas devem ser lidas conjun-
tamente 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 Março de 2013

獨任監事意見書

工銀（澳門）退休基金管理股份有限公司董事會按章程第二十四條e項的規定及為產生該規定的效力已將有關二零一二年營業
年度的經審核財務報表及董事會報告書交予本所發出意見書。

經審閱交予本所編制意見書的文件後，認為該等文件清楚反映出公司的財產狀況及財政和經濟狀況。

董事會的報告書以明確的方式反映出公司在審議的營業年度期間內所推動及發展的業務情況。

本所考慮外部核數師報告書，同意核數師指出，所交予作為提交賬目的文件真實而公平地反映出二零一二年十二月三十一日資

產負債表的財務狀況，以及截至該日的營業年度內的財務結果。

綜合所述，本所決定同意通過該等財務報表及董事會報告書。

獨任監事

崔世昌核數師事務所

（由崔世昌代表）

二零一三年三月二十六日於澳門

Parecer do Fiscal Único

Nos termos do disposto na alínea e) do artigo 24.º dos Estatutos e para os efeitos previstos na mesma disposição legal, o Conselho de 
Administração da Sociedade Gestora de Fundos de Pensões ICBC (Macau), S.A. entregou a esta sociedade de auditores o relatório de 
actividades e contas auditado e referente ao exercício de 2012, para efeito de parecer.

Depois de examinados os documentos entregues a esta sociedade, para efeito de emissão de parecer, concluímos que os referidos do-
cumentos reflectem, de forma clara, não só a situação patrimonial, mas também a situação financeira e económica da referida Sociedade.

O relatório do Conselho de Administração reflecte, de forma precisa, as actividades promovidas e desenvolvidas pela Sociedade no 
ano de exercício ora em apreço.

Tendo em atenção o relatório apresentado pelo auditor externo, esta sociedade concorda com o exposto no referido relatório, sendo 
que os documentos que serviram de base à elaboração das contas reflectem, de forma correcta e real, a situação financeira demonstrada 
no balanço com data de 31 de Dezembro de 2012, bem como o resultado financeiro do exercício findo em 31 de Dezembro de 2012.

Recapitulado o acima exposto, decidimos aprovar o referido relatório de actividades e contas do Conselho de Administração.

Macau, aos 26 de Março de 2013.
CSC & Associados – Sociedade de Auditores 
(representada por Chui Sai Cheong)
Fiscal Único

持有超過有關機構資本5%之出資的機構名單 Lista das instituições em que a Sociedade detém participações superiores a 
5% do respectivo capital

無 N/A

主要股東名單 Lista dos accionistas qualificados

中國工商銀行（澳門）股份有限公司 Banco Industrial e Comercial da China (Macau), S.A.
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公司機關 Órgãos Sociais

董事會 Conselho de Administração

沈曉祺先生 董事長 Sr. Shen Xiaoqi   Presidente

禤永明先生 董事 Sr. Huen Wing Ming, Patrick                    Administrador

鄭永輝先生 董事 Sr. Cheng Wing Fai                    Administrador

翁振輝先生 董事 Sr. Yung Chun Fai, Dickie                    Administrador

股東會主席團 Mesa da Assembleia

朱曉平先生 主席 Sr. Zhu Xiaoping   Presidente

鄭凱先生 秘書 Sr. Zheng Kai   Secretário

獨任監事 Fiscal Único

崔世昌核數師事務所

（由崔世昌先生作代表）

CSC & Associados — Sociedade de Auditores
(Representada por Sr. Chui Sai Cheong)

公司秘書 Secretário de Sociedade

鄭凱先生 秘書 Sr. Zheng Kai                   Secretário

（是項刊登費用為 $9,630.00）

(Custo desta publicação $ 9 630,00)
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儲金行澳門離岸附屬機構股份有限公司
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS — SUBSIDIÁRIA OFFSHORE DE MACAU, S.A.

資產負債表於二零一二年十二月三十一日
Balanço anual em 31 de Dezembro de 2012

澳門元MOP
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澳門元MOP
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二零一二年營業結果演算
Demonstração de resultados do exercício de 2012

營業賬目
Conta de exploração

澳門元MOP

澳門元MOP
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損益計算表
Conta de lucros e perdas

  澳門元MOP

主席： Artur Jorge Santos

委員：Maria Paula Gomes Pedro de Oliveira Morgado

 Victor José Lilaia da Silva

Presidente: Artur Jorge Santos

Vogais: Maria Paula Gomes Pedro de Oliveira Morgado

 Victor José Lilaia da Silva

二零一二年度營運報告摘要

葡萄牙儲金總局獲澳門特別行政區政府於一月二十八日刊登之第7/2013號行政命令之批准，以在澳門成立一離岸分支機構，該
行政命令於二零一三年二月一日起生效，於該日，儲金行澳門離岸附屬機構股份有限公司（“CGD-SOM”）的資產將轉移至上述離
岸分支機構，而CGD-SOM將終止其活動。

在這一框架下，制定並落實了一套工作計劃，目的在於確保離岸分支機構的成立以及儲金行澳門離岸附屬機構股份有限公司之

關閉。

在二零一二營業年度，儲金行澳門離岸附屬機構股份有限公司繼續主要在私人存款領域向其非居住於澳門及葡萄牙之傳統客戶

開展業務。

存款總量尤其受到歐洲市場不利環境及其它信貸機構競爭之影響，這些信貸機構向屬CGD-SOM類別之客戶採用了激進的利
率政策。

在這一環境下，私人存款總量下降約3%至澳門幣八十六億圓左右，其中歐元存款約佔總額的86.9%，而美元存款約佔11.8%。

於集團信貸機構吸納之資金減少，因此，資金總額自澳門幣九十四億圓降低至澳門幣八十六億圓。

私人貸款業務表現依然不突出，貸款總額為澳門幣一千五百七十萬圓。

2012年度之淨營業結果達澳門幣三千三百四十萬圓，與上一營業年度紀錄相比增長約40%。

淨利息收入有明顯改善，自澳門幣三千五百一十萬圓增長至澳門幣四千六百一十萬圓，漲幅達31%，這歸功於吸納資金成本與所
作運用之差額的改善。

由於人事成本增加，運作成本增長9%。

2012年末，CGD-SOM之資本結構繼續顯示牢固，償付能力比率為19%。

董事會謹此感謝唯一股東葡萄牙儲金總局及其多個部門及機構對銀行開展業務的有效支持，並感謝澳門政府、尤其是澳門金融

管理局自本行開業至今給予的持續支持，同樣感謝我們業務上的卓越夥伴大西洋銀行。

最後，謹向所有人表示感謝。
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Síntese do relatório de actividade do exercício de 2012

A Caixa Geral de Depósitos, S.A. foi autorizada pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau através da Ordem Exe-
cutiva n.º 7/2013, de 28 de Janeiro, a constituir uma Sucursal Offshore em Macau, com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2013, para a 
qual será transferida, a esta data, o património afecto à Caixa Geral de Depósitos — Subsidiária Offshore de Macau S.A. (CGD-SOM), 
que cessa a sua actividade.

Neste quadro, foi elaborado e implementado um plano de trabalhos visando assegurar a constituição da Sucursal Offshore e o encerra-
mento da Caixa Geral de Depósitos — Subsidiária Offshore de Macau S.A.

No exercício de 2012 a Caixa Geral de Depósitos — Subsidiária Offshore de Macau S.A. continuou a desenvolver a sua actividade es-
sencialmente na área de depósitos de particulares, junto dos seus clientes tradicionais, não residentes em Macau e em Portugal.

A evolução do volume de depósitos ressentiu-se nomeadamente da conjuntura adversa no mercado Europeu, bem como da concorrên-
cia de outras instituições de crédito que adoptaram políticas de taxas agressivas direccionados para o cliente tipo da CGD-SOM.

Neste contexto, verificou-se um decréscimo dos depósitos de particulares em cerca de 3% para aproximadamente MOP 8,6 mil mi-
lhões, salientando-se que os depósitos denominados em Euros constituem cerca de 86,9% da carteira e em USD 11,8%.

O total de recursos reduziu-se de MOP 9,4 mil milhões para MOP 8,6 mil milhões, devido à redução de fundos captados junto de insti-
tuições de crédito do grupo.

A actividade de crédito a particulares manteve-se residual, ascendendo a carteira de crédito a MOP 15,7 milhões. 

O resultado líquido alcançado em 2012 foi de MOP 33,4 milhões, o que corresponde a um crescimento de aproximadamente 40%, 
comparativamente com o registado no exercício anterior.

Destaca-se a melhoria da margem financeira, que passou de MOP 35,1 milhões para MOP 46,1 milhões, um aumento de 31%, decor-
rente de uma melhoria no diferencial entre o custo do funding captado e as aplicações efectuadas.

Os custos de funcionamento registaram em 2012 um crescimento de 9% relativamente ao ano anterior.

No final de 2012, a CGD-SOM continuou a apresentar uma estrutura de capitais sólida, com o rácio de solvabilidade a situar-se em 
19%.

O Conselho de Administração deseja manifestar o seu agradecimento à Caixa Geral de Depósitos, accionista único, e aos diversos 
serviços e órgãos de estrutura da Caixa Geral de Depósitos que apoiaram eficazmente a actividade desenvolvida pelo Banco, às Autori-
dades de Macau, nomeadamente à AMCM, pelo contínuo apoio dado desde o início da actividade, bem como ao Banco Nacional Ultra-
marino, nosso parceiro privilegiado nesta operação. 

A todos, bem hajam. 

獨任監事意見書

儲金行澳門離岸附屬機構股份有限公司董事會按章程第30條e）項的規定及為產生該規定的效力已將有關二零一二年營業
年度的資產負債表、賬目及年度報告交予獨任監事發出意見書。此外，亦補充地將德勤•關黃陳方會計師行（Deloit te Touche 
Tohmatsu）就儲金行澳門離岸附屬機構股份有限公司的同一營業年度賬目所編制的公司以外核數師報告交予獨任監事。

獨任監事在整年內跟進了銀行的業務，並定期與董事會保持聯繫，且在要求下均獲得董事會的即時及適當的合作及解釋。

經審閱交予本獨任監事編制意見書的文件後，認為該等文件清楚反映出銀行的財產狀況及財政和經濟狀況。

董事會的報告以明確的方式反映出銀行在審議的營業年度期間內所推動及發展的業務情況。

於回顧期內，董事會報告清楚地解釋了業務發展和公司所開展的各項活動。因此，獨任監事同意核數師指出，所交予作為提交

賬目的文件真實及適當地反映出二零一二年十二月三十一日資產負債表的財務狀況，以及有關截至該日的營業期內的業務結果，且符

合銀行業的會計原則。

綜合所述，獨任監事同意通過：

1. 二零一二年度資產負債表及財務報表；

2. 二零一二年度董事會報告。

澳門，二零一三年三月二十六日

獨任監事 崔世昌
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Opinião do Fiscal Único

Em conformidade com o artigo 30.º dos Estatutos, o Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos — Subsidiária Off-
shore de Macau, S.A., submeteu ao Fiscal Único o balanço, contas e relatório anual relativos à actuação da companhia no ano de 2012. 
Da mesma maneira, o relatório dos auditores externos preparado pela Deloitte Touche Tohmatsu sobre a actividade da companhia neste 
ano foi igualmente disponibilizado.

Durante o ano de 2012, o Fiscal Único manteve contactos regulares com o Conselho de Administração, seguiu as actividades da com-
panhia e recebeu sempre de uma maneira eficiente, os necessários esclarecimentos.

Depois de consultados os documentos tais como apresentados pelo Conselho de Administração conclui-se que eles reflectem clara-
mente a situação financeira e económica da companhia.

O Relatório do Conselho de Administração também explica claramente o desenvolvimento do negócio e das actividades levadas a 
cabo pela companhia durante o referido ano. O Fiscal Único concordou com os auditores externos que os documentos contabilísticos 
apresentados reflectem de uma forma transparente e verdadeira a posição tal como indicada no Balanço a 31 de Dezembro de 2012 e os 
resultados da actividade para o mesmo período e que foram seguidas as práticas de contabilidade aplicadas aos bancos.

De acordo com o anterior, o Fiscal Único concordou com a aprovação do:

1. Relatório e Contas para o ano de 2012;

2. Relatório do Conselho de Administração para o ano de 2012.

Macau, aos 26 de Março de 2013.

O Fiscal Único, Chui Sai Cheong.

摘要財務報表之獨立核數報告

致 儲金局澳門離岸附屬機構股份有限公司董事會 

本核數師行已按照澳門特別行政區之《核數準則》和《核數實務準則》審核了儲金局澳門離岸附屬機構股份有限公司（以下簡稱

「該公司」）二零一二年十二月三十一日之財務報表，並已於二零一三年三月十五日就該等財務報表發表了無保留意見的核數報告。 

上述已審核的財務報表由二零一二年十二月三十一日的資產負債表以及截至該日止年度的收益表、權益變動表及現金流量表組

成，亦包括重大會計政策概要和其他說明性附註。 

隨附由管理層編製的摘要財務報表是上述已審核的財務報表的撮要內容，本行認為，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。 

在不發出保留意見下，本行在二零一三年三月十五日所發出的報告內提醒注意在已審核財務報表之相關附注，內容述及該公司

於二零一三年二月一日舉行之股東大會，通過有關董事計劃對該公司進行清盤之書面決議。因此，二零一二年十二月三十一日之財務

報表採用持續經營以外，包括於適當時減低該公可的資產至其可變現淨值之基準所編制，就於報告期末具有法律義務的責任設置撥

備。除有限於該公司於報告期末對將來清盤所產生的費用作出承擔外，否則該項費用之撥備不需於本年度的財務報表中列報。 

為更全面了解儲金局澳門離岸附屬機構股份有限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參閱。 

馬健華

註冊核數師

德勤•關黃陳方會計師行

澳門

二零一三年三月十五日

Relatório de Auditor Independente sobre Demonstrações Financeiras Resumidas 

Ao Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos — Subsidiária Offshore de Macau S.A. 

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras da Caixa Geral de Depósitos — Subsidiária Offshore de Macau S.A.(«SOM») para 
o ano findo em 31 de Dezembro de 2012, nos termos das Normas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria da Região Administrativa 
Especial de Macau. No nosso relatório, datado de 15 de Março de 2013, expressámos uma opinião sem reservas relativamente às demons-
trações financeiras das quais as presentes constituem um resumo. 
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As demonstrações financeiras a que acima se alude compreendem o balanço, à data de 31 de Dezembro de 2012, 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 aci-
ma se faz referência. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as 
demonstrações financeiras auditadas. 

A nossa opinião sem reservas, no nosso relatório datado de 15 de Março de 2013, relevamos à atenção na respectiva nota das demons-
trações financeiras auditadas que menciona a deliberação aprovada pela Assembleia Geral dos accionistas da SOM em 1 de Fevereiro de 
2013 em que planeia liquidar a SOM. Em concordância, as demonstrações financeiras para o ano findo em 31 de Dezembro de 2012 tem 
sido preparadas numa base que não a da continuidade, que inclui, quando apropriado, avaliar os activos da SOM ao valor líquido realizá-
vel. Foram também criadas provisões para custos que possam resultar de quaisquer compromissos contratuais até ao fim do período re-
portado. As demonstrações financeiras não incluem qualquer provisão para futuros custos pela liquidação da actividade da SOM excepto 
se estes custos foram incorridos até ao fim do período reportado. 

Para a melhor compreensão da posição financeira da Caixa Geral de Depósitos — Subsidiária Offshore de Macau S.A., e dos resul-
tados 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. 

Quin Va

Auditor de Contas

Deloitte Touche Tohmatsu — Sociedade de Auditores

Macau, aos 15 de Março de 2013.

儲金行澳門離岸附屬機構股份有限公司

持有以下公司資本高於5%之機構名單

（無）

Lista de Instituições em que a Caixa Geral de Depósitos — 
Subsidiária Offshore de Macau S.A., detém participação superior 

a 5% do capital social

(NÃO)

主要股東之名單

儲金行股份有限公司 ........................................................................100%

Lista de Accionistas Qualificados

Caixa Geral de Depósitos, S.A.  ............................................................ 100%

公司機關據位人之姓名

大會主席團

主席：Joaquim Jorge Perestrelo Neto Valente      

董事會

主席：Artur Jorge Teixeira Santos  

委員：Maria Paula Gomes Pedro de Oliveira Morgado

       Victor José Lilaia da Silva    

獨任監事：Chui Sai Cheong    

秘書：Maria de Lurdes Nunes Mendes da Costa
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Órgãos Sociais

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Joaquim Jorge Perestrelo Neto Valente    

Conselho de Administração

Presidente:   Artur Jorge Teixeira Santos  

Vogais:  Maria Paula Gomes Pedro de Oliveira Morgado 

  Victor José Lilaia da Silva    

Fiscal Único — Chui Sai Cheong    

Secretária — Maria de Lurdes Nunes Mendes da Costa

（是項刊登費用為 $16,050.00）

(Custo desta publicação $ 16 050,00)
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儲金行澳門離岸附屬機構股份有限公司
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS — SUBSIDIÁRIA OFFSHORE DE MACAU, S.A.

資產負債表於二零一三年二月四日*
Balanço anual em 4 de Fevereiro de 2013*

澳門元MOP

*儲金行澳門離岸附屬機構股份有限公司於商業及動產登記局作出解散登記之日   

* Data em que foi efectuado o registo da dissolução da Caixa Geral de Depósitos – Subsidiária Offshore de Macau, S.A. na 
Conservatória do Registo Comercial e dos Bens Móveis
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資產負債表於二零一三年二月四日
Balanço anual em 4 de Fevereiro de 2013

澳門元MOP
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二零一三年一月一日至二零一三年二月四日營業結果演算*
Demonstração de resultados do período de 1 de Janeiro de 2013 a 4 de Fevereiro de 2013*

營業賬目
Conta de exploração

澳門元MOP

*儲金行澳門離岸附屬機構股份有限公司於商業及動產登記局作出解散登記之日 

* Data em que foi efectuado o registo da dissolução da Caixa Geral de Depósitos – Subsidiária Offshore de Macau, S.A. na 
Conservatória do Registo Comercial e dos Bens Móveis
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澳門元MOP

損益計算表
Conta de lucros e perdas

澳門元MOP

主席： Artur Jorge Santos

委員：Maria Paula Gomes Pedro de Oliveira Morgado

 Victor José Lilaia da Silva

Presidente: Artur Jorge Santos

Vogais: Maria Paula Gomes Pedro de Oliveira Morgado

 Victor José Lilaia da Silva
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二零一三年一月一日至二零一三年二月四日之營運報告摘要

葡萄牙儲金總局獲澳門特別行政區政府第7/2013號行政命令之批准，以在澳門成立一離岸分支機構，該行政命令於2013年2月1
日起生效，於該日，儲金行澳門離岸附屬機構股份有限公司的資產轉移至上述離岸分支機構。

於2005年成立之儲金行澳門離岸附屬機構股份有限公司已於2013年2月1日終止其活動，2013年2月4日作出相應的解散登記，並
處於清算程序中。

根據現行法律規定及規章，我們現提交2013年1月1日至2013年2月4日期間之資產負債表、營業賬目、營運報告摘要及外部核數
師意見書概要。

在上述期間內，儲金行澳門離岸附屬機構股份有限公司繼續主要在私人存款領域向其非居住於澳門及葡萄牙之傳統客戶開展業

務。另一方面，亦繼續落實工作計劃以成立離岸分支機構。

將資產及負債轉移至葡萄牙儲金總局後，2013年2月4日之資產淨額達澳門幣二億五千八百二十萬圓，該金額與資本淨值相同。

 2013年1月1日至2月4日期間記錄之淨營業結果為澳門幣四百三十萬圓。

董事會謹此感謝唯一股東葡萄牙儲金總局及其多個部門及機構對銀行開展業務的有效支持，並感謝澳門政府、尤其是澳門金融

管理局自本行於2005年開業至今給予的持續支持，同樣感謝我們業務上的卓越夥伴大西洋銀行。

最後，謹向所有人表示感謝。

Síntese do relatório de actividade do exercício entre 1 de Janeiro de 2013 e 4 de Fevereiro de 2013

A Caixa Geral de Depósitos, S.A. foi autorizada pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau através da Ordem Execu-
tiva n.º 7/2013 a constituir uma Sucursal Offshore em Macau, com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2013, para a qual foi transferido, a 
esta data, o património afecto à Caixa Geral de Depósitos-Subsidiária Offshore de Macau S.A.

A Caixa Geral de Depósitos-Subsidiária Offshore de Macau S.A., que tinha sido constituída em 2005, cessou assim a sua actividade 
em 1 de Fevereiro de 2013, tendo sido efectuado o respectivo registo de dissolução em 4 de Fevereiro de 2013, encontrando-se em proces-
so de liquidação.

Nos termos das disposições legais e regulamentar em vigor apresentamos o Balanço, Conta de Exploração, Síntese do Relatório de 
Actividade e a Síntese do Parecer dos Auditores Externos referentes ao período entre 1 de Janeiro de 2013 e 4 de Fevereiro 2013.

No período em análise, a Caixa Geral de Depósitos-Subsidiária Offshore de Macau S.A. continuou a desenvolver a sua actividade es-
sencialmente na área de depósitos de particulares, junto dos seus clientes tradicionais, não residentes em Macau e em Portugal, dando-
-se, por outro lado, continuidade à implementação do plano de trabalhos visando a constituição da Sucursal  Offshore.

O activo líquido em 4 de Fevereiro de 2013, depois da transferência de activos e passivos para a Caixa Geral de Depósitos, era de MOP 
258,2 milhões, valor igual ao da situação líquida. 

 O resultado líquido registado no período entre 1 de Janeiro e 4 de Fevereiro de 2013 foi de MOP 4,3 milhões.

O Conselho de Administração deseja manifestar o seu agradecimento à Caixa Geral de Depósitos, accionista único, e aos diversos ser-
viços e órgãos de estrutura da Caixa Geral de Depósitos que apoiaram eficazmente a actividade desenvolvida pelo Banco, às Autorida-
des de Macau, nomeadamente à AMCM, pelo contínuo apoio dado desde o início da actividade em 2005, bem como ao Banco Nacional 
Ultramarino, nosso parceiro privilegiado nesta operação. 

A todos, bem hajam.

獨任監事意見書

儲金行澳門離岸附屬機構股份有限公司董事會按章程第30條e）項的規定及為產生該規定的效力已將有關二零一三年一月一
日至二月四日營業的資產負債表、賬目及年度報告交予獨任監事發出意見書。此外，亦補充地將德勤•關黃陳方會計師行（Deloitte 
Touche Tohmatsu）就儲金行澳門離岸附屬機構股份有限公司的同一營業期內之賬目所編制的公司以外核數師報告交予獨任監事。 

獨任監事在這段時間內跟進了銀行的業務，並定期與董事會保持聯繫，且在要求下均獲得董事會的即時及適當的合作及解釋。 

經審閱交予本獨任監事編制意見書的文件後，認為該等文件清楚反映出銀行的財產狀況及財政和經濟狀況。 

董事會的報告以明確的方式反映出銀行在審議這段營業期間內所推動及發展的業務情況。 
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於回顧期內，董事會報告清楚地解釋了業務發展和公司所開展的各項活動。因此，獨任監事同意核數師指出，所交予作為提交

賬目的文件真實及適當地反映出二零一三年一月一日至二月四日資產負債表的財務狀況，以及有關截至該日的營業期內的業務結果，

且符合銀行業的會計原則。 

綜合所述，獨任監事同意通過： 

1. 二零一三年一月一日至二月四日之資產負債表及財務報表； 

2. 二零一三年一月一日至二月四日之董事會報告。

澳門，二零一三年三月二十六日

獨任監事 崔世昌

Opinião do Fiscal Único

Em conformidade com o artigo 30.º dos Estatutos, o Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos — Subsidiária Offshore 
de Macau, S.A., submeteu ao Fiscal Único o balanço, contas e relatório anual relativos à actuação da companhia entre 1 de Janeiro de 
2013 e 4 de Fevereiro de 2013. Da mesma maneira, o relatório dos auditores externos preparado pela Deloitte Touche Tohmatsu sobre a 
actividade da companhia neste ano foi igualmente disponibilizado. 

Durante o período em análise, o Fiscal Único manteve contactos regulares com o Conselho de Administração, seguiu as actividades 
da companhia e recebeu sempre de uma maneira eficiente, os necessários esclarecimentos. 

Depois de consultados, os documentos tais como apresentados pelo Conselho de Administração conclui-se que eles reflectem clara-
mente a situação financeira e económica da companhia. 

O Relatório do Conselho de Administração também explica claramente o desenvolvimento do negócio e das actividades levadas a cabo 
pela companhia durante o período em análise. O Fiscal Único concordou com os auditores externos que os documentos contabilísticos 
apresentados reflectem de uma forma transparente e verdadeira a posição tal como indicada no Balanço a 4 de Fevereiro de 2013 e os re-
sultados da actividade para o período de 1 de Janeiro de 2013 e 4 de Fevereiro de 2013 e que foram seguidas as práticas de contabilidade 
aplicadas aos bancos. 

De acordo com o anterior, o Fiscal Único concordou com a aprovação do: 

1. Relatório e Contas para o período entre 1 de Janeiro de 2013 e 4 de Fevereiro de 2013; 

2. Relatório do Conselho de Administração para o período entre 1 de Janeiro e 4 de Fevereiro de 2013; 

Macau, aos 26 de Março de 2013.

O Fiscal Único, Chui Sai Cheong.

摘要財務報表之獨立核數報告

致 儲金局澳門離岸附屬機構股份有限公司董事會

本核數師行已按照澳門特別行政區之《核數準則》和《核數實務準則》審核了儲金局澳門離岸附屬機構股份有限公司（以下簡稱

「該公司」）二零一三年一月一日至二零一三年二月四日之財務報表，並已於二零一三年三月十五日就該等財務報表發表了無保留意

見的核數報告。

上述已審核的財務報表由二零一三年二月四日的資產負債表以及截至該日止期間的收益表、權益變動表及現金流量表組成，亦

包括重大會計政策概要和其他說明性附註。 

隨附由管理層編製的摘要財務報表是上述已審核的財務報表的撮要內容，本行認為，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。 

在不發出保留意見下，本行在二零一三年三月十五日所發出的報告內提醒注意在已審核財務報表之相關附注，內容述及該公司

於二零一三年二月一日舉行之股東大會，通過有關董事計劃對該公司進行清盤之書面決議。因此，二零一三年二月四日之財務報表採

用持續經營以外，包括於適當時減低該公司的資產至其可變現淨值之基準所編制，就於報告期末具有法律義務的責任設置撥備。除

有限於該公司於報告期末對將來清盤所產生的費用作出承擔外，否則該項費用之撥備不需於本年度的財務報表中列報。 

為更全面了解儲金局澳門離岸附屬機構股份有限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參閱。 
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馬健華

註冊核數師

德勤•關黃陳方會計師行

澳門

二零一三年三月十五日

Relatório de Auditor Independente sobre Demonstrações Financeiras Resumidas 

Ao Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos — Subsidiária Offshore de Macau S.A. 

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras da Caixa Geral de Depósitos — Subsidiária Offshore de Macau S.A.(«SOM») 
para o período de 1 de Janeiro de 2013 a 4 de Fevereiro de 2013, nos termos das Normas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria 
da Região Administrativa Especial de Macau. No nosso relatório, datado de 15 de Março de 2013, expressámos uma opinião sem reser-
vas relativamente às demonstrações financeiras das quais as presentes constituem um resumo. 

As demonstrações financeiras a que acima se alude compreendem o balanço, à data de 4 de Fevereiro de 2013, a demonstração de re-
sultados, a demonstração de alterações no capital próprio e a demonstração de fluxos de caixa relativas ao período findo, assim como um 
resumo das políticas contabilísticas relevantes e outras notas explicativas. 

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

A nossa opinião sem reservas, no nosso relatório datado de 15 de Março de 2013, relevamos à atenção na respectiva nota das demons-
trações financeiras auditadas que menciona a deliberação aprovada pela Assembleia Geral dos accionistas da SOM em 1 de Fevereiro 
de 2013 em que planeia liquidar a SOM. Em concordância, as demonstrações financeiras para o período findo em 4 de Fevereiro de 2013 
tem sido preparadas numa base que não a da continuidade, que inclui, quando apropriado, avaliar os activos da SOM ao valor líquido 
realizável. Foram também criadas provisões para custos que possam resultar de quaisquer compromissos no fim do período reportado. 
As demonstrações financeiras não incluem qualquer provisão para futuros custos pela liquidação da actividade da SOM excepto se estes 
custos foram incorridos até ao fim do período reportado. 

Para a melhor compreensão da posição financeira da Caixa Geral de Depósitos — Subsidiária Offshore de Macau S.A., e dos resul-
tados 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. 

Quin Va 

Auditor de Contas 

Deloitte Touche Tohmatsu — Sociedade de auditores 

Macau, aos 15 de Março de 2013. 

儲金行澳門離岸附屬機構股份有限公司

持有以下公司資本高於5%之機構名單

（無）

Lista de Instituições em que a Caixa Geral de Depósitos — 
Subsidiária Offshore de Macau S.A., detém participação superior 

a 5% do capital social

(NÃO)

主要股東之名單

儲金行股份有限公司 ........................................................................100%

Lista de Accionistas Qualificados

Caixa Geral de Depósitos, S.A.  ............................................................ 100%
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公司機關據位人之姓名

大會主席團

主席：Joaquim Jorge Perestrelo Neto Valente      

董事會

主席：Artur Jorge Teixeira Santos  

委員：Maria Paula Gomes Pedro de Oliveira Morgado

       Victor José Lilaia da Silva    

獨任監事：Chui Sai Cheong    

秘書：Maria de Lurdes Nunes Mendes da Costa

Órgãos Sociais

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Joaquim Jorge Perestrelo Neto Valente    

Conselho de Administração

Presidente:   Artur Jorge Teixeira Santos  

Vogais:  Maria Paula Gomes Pedro de Oliveira Morgado 

  Victor José Lilaia da Silva    

Fiscal Único — Chui Sai Cheong    

Secretária — Maria de Lurdes Nunes Mendes da Costa

（是項刊登費用為 $14,980.00）

(Custo desta publicação $ 14 980,00)
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印 務 局
澳 門 法 例

IMPRENSA OFICIAL
Legislação de Macau

1979 訓令 $  15.00
1979 法令 $  50.00
1980 法令 $  30.00
1981 法令 $  30.00
1982 法令 $  70.00
1983 法令 $  70.00
1984 法令 $  90.00
1985 法令 $120.00
1986 法令 $  90.00
1987 法律、法令及訓令 $120.00
1988 法律、法令及訓令 $230.00
1989 法律、法令及訓令 $300.00
1990 法律、法令及訓令 $280.00
1991 法律、法令及訓令 $250.00
1992 法律、法令 上半年 $110.00

及訓令 下半年 $180.00
1993 法律、法令 上半年 $180.00

及訓令 下半年 $250.00
1994 法律、法令 上半年 $200.00

及訓令 下半年 $450.00
1995 法律、法令 上半年 $360.00

及訓令 下半年 $350.00
1996 法律、法令 上半年 $220.00

及訓令 下半年 $370.00
1997 法律、法令 上半年 $170.00

及訓令 下半年 $200.00
1998 法律、法令 上半年 $170.00

及訓令 下半年 $350.00
1999 法律、法令及訓令 上半年 $250.00
1999 法律、法令及訓令 第三季 $180.00
1999 法律、法令及訓令

（中文版） 十月一日至十二月十九日 $220.00

1979 Portarias $   15,00
1979 Decretos-Leis $   50,00
1980 Decretos-Leis $   30,00
1981 Decretos-Leis $   30,00
1982 Decretos-Leis $   70,00
1983 Decretos-Leis $   70,00
1984 Decretos-Leis $   90,00
1985 Decretos-Leis $ 120,00
1986 Decretos-Leis $   90,00
1987 Leis, Decretos-Leis e Portarias $ 120,00
1988 Leis, Decretos-Leis e Portarias $ 230,00
1989 Leis, Decretos-Leis e Portarias $ 300,00
1990 Leis, Decretos-Leis e Portarias $ 280,00
1991 Leis, Decretos-Leis e Portarias $ 250,00
1992 Leis, Decretos-

-Leis e Portarias
I Semestre
II Semestre

$ 110,00
$ 180,00

1993 Leis, Decretos-
-Leis e Portarias

I Semestre
II Semestre

$ 180,00
$ 250,00

1994 Leis, Decretos-
-Leis e Portarias

I Semestre
II Semestre

$ 200,00
$ 450,00

1995 Leis, Decretos-
-Leis e Portarias

I Semestre
II Semestre

$ 360,00
$ 350,00

1996 Leis, Decretos-
-Leis e Portarias

I Semestre
II Semestre

$ 220,00
$ 370,00

1997 Leis, Decretos-
-Leis e Portarias

I Semestre
II Semestre

$ 170,00
$ 200,00

1998 Leis, Decretos-
-Leis e Portarias

I Semestre
II Semestre

$ 170,00
$ 350,00

1999 Leis, Decretos-
-Leis e Portarias I Semestre $ 250,00

1999 Leis, Decretos-
-Leis e Portarias III Trimestre $ 180,00

1999 Leis, Decretos-
-Leis e Portarias
(versão portuguesa) 1 Out. a 19 Dez. $ 220,00

印 務 局
Imprensa Oficial

每 份 售 價 $108.00

PREÇO DESTE NÚMERO $ 108,00

1999 法律、行政法規及其他 十二月二十日至三十一日 $ 90.00
2000 法律、行政法規及其他 上半年 $ 70.00

下半年 $ 90.00
2001 法律、行政法規及其他 上半年 $ 70.00

下半年 $120.00
2002 法律、行政法規及其他 上半年 $ 70.00

下半年 $  90.00
2003 法律、行政法規及其他 上半年 $ 70.00

下半年 $100.00
2004 法律、行政法規及其他 上半年 $ 90.00

下半年 $130.00
2005 法律、行政法規及其他 上半年 $ 70.00

下半年 $  80.00
2006 法律、行政法規及其他 上半年 $ 80.00

下半年 $  90.00
2007 法律、行政法規及其他 上半年 $ 70.00

下半年 $  90.00
2008 法律、行政法規及其他 上半年 $ 70.00

下半年 $  90.00
2009 法律、行政法規及其他 上半年 $ 90.00

下半年 $  90.00
2010 法律、行政法規及其他 上半年 $  90.00

下半年 $  90.00
2011 法律、行政法規及其他 上半年 $  90.00
1993 對外規則 批示 $120.00
1994 對外規則 批示 $150.00
1995 對外規則 批示 $200.00
1996 對外規則 批示 $135.00
1997 對外規則 批示 $125.00
1998 對外規則 批示 $260.00
1999 對外規則 批示 $300.00

1999 Leis, Regulamentos  
Administrativos e outros 20 a 31 Dez. $  90,00

2000 Leis, Regulamentos
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  70,00
$  90,00

2001 Leis, Regulamentos
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  70,00
$ 120,00

2002 Leis, Regulamentos
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  70,00
$   90,00

2003 Leis, Regulamentos
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  70,00
$ 100,00

2004 Leis, Regulamentos
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  90,00
$ 130,00

2005 Leis, Regulamentos
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  70,00
$   80,00

2006 Leis, Regulamentos
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  80,00
$   90,00

2007 Leis, Regulamentos
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  70,00
$  90,00

2008 Leis, Regulamentos  
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  70,00
$  90,00

2009 Leis, Regulamentos  
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  90,00
$  90,00

2010 Leis, Regulamentos  
Administrativos e outros

I Semestre
II Semestre

$  90,00
$  90,00

2011 Leis, Regulamentos  
Administrativos e outros

I Semestre $  90,00

1993 Despachos Externos $ 120,00
1994 Despachos Externos $ 150,00
1995 Despachos Externos $ 200,00
1996 Despachos Externos $ 135,00
1997 Despachos Externos $ 125,00
1998 Despachos Externos $ 260,00
1999 Despachos Externos $ 300,00
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