
BANK OF CHINA LIMITED, Sucursal de Macau

                                    BALANÇO ANUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
澳門元

PATACAS

備用金
,
折舊和減值

PROVISÕES,
資產 資產總額

AMORTIZAÇÕES E
資產淨額

ACTIVO ACTIVO BRUTO MENOS - VALIAS ACTIVO LÍQUIDO

現金 $3,691,568,367.89 $3,691,568,367.89

CAIXA

AMCM
存款

9,844,016,729.77 9,844,016,729.77

DEPÓSITOS NA AMCM

澳門政府債券

7,103,494,943.33 7,103,494,943.33

CERTIFICADOS DE DÍVIDA DO GOVERNO DE MACAU

應收賬項

11,538,443.20 11,538,443.20

VALORES A COBRAR

在本地其他信用機構之活期存款

15,807,344.07 15,807,344.07

DEPÓSITOS À ORDEM NOUTRAS INSTITUIÇÕES

  DE CRÉDITO NO TERRITÓRIO

在外地其他信用機構之活期存款

22,848,480,403.45 22,848,480,403.45

DEPÓSITOS À ORDEM NO EXTERIOR

金
,
銀

0.00 0.00

OURO E PRATA

其他流動資產

0.00 0.00

OUTROS VALORES

放款

308,524,077,785.50 $456,453,229.73 308,067,624,555.77

CRÉDITO CONCEDIDO

在本澳信用機構拆放

9,285,717,086.22 9,285,717,086.22

APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

  NO TERRITÓRIO

在外地信用機構之通知及定期存款

191,989,033,850.88 191,989,033,850.88

DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO

  NO EXTERIOR

股票
,
債券及股權

15,381,357,668.13 15,381,357,668.13

ACÇÕES, OBRIGAÇÕES E QUOTAS

承銷資金投資

0.00 0.00

APLICAÇÕES DE RECURSOS CONSIGNADOS

債務人

565,521,919.94 565,521,919.94

DEVEDORES

其他投資

4,614,046,811.21 4,614,046,811.21

OUTRAS APLICAÇÕES

財務投資

77,659,934.03 77,659,934.03

PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS

不動產

1,125,915,783.36 503,318,017.25 622,597,766.11

IMÓVEIS

設備

923,789,603.79 669,719,705.34 254,069,898.45

EQUIPAMENTO

遞延費用

318,541,807.79 293,530,672.58 25,011,135.21

CUSTOS PLURIENAIS

開辦費用

0.00 0.00

DESPESAS DE INSTALAÇÃO

未完成不動產

9,722,704.50 9,722,704.50

IMOBILIZAÇÕES EM CURSO

其他固定資產

321,922.90 278,587.56 43,335.34

OUTROS VALORES IMOBILIZADOS

內部及調整賬

6,288,794,831.60 6,288,794,831.60

CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO

總額   

$582,619,407,941.56 $1,923,300,212.46 $580,696,107,729.10

TOTAIS

中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司 澳 門 分 行

資產負債表於二零一五年十二月三十一日



澳門元    

PATACAS  

負
 
債 小結 總

 
額

PASSIVO SUB-TOTAIS TOTAL

流通紙幣 $7,275,252,110.00

NOTAS EM CIRCULAÇÃO

活期存款 $118,938,249,487.29

DEPÓSITOS À ORDEM

通知存款 0.00

DEPÓSITOS C / PRÉ-AVISO

定期存款 200,260,090,568.64 319,198,340,055.93

DEPÓSITOS A PRAZO

公共機構存款 52,570,332,325.18

DEPÓSITOS DO SECTOR PÚBLICO

本地信用機構資金 3,681,609,342.04

RECURSOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

   NO TERRITÓRIO

其他本地機構資金 0.00

RECURSOS DE OUTRAS ENTIDADES LOCAIS

外幣借款 178,292,313,171.12

EMPRÉSTIMOS EM MOEDAS EXTERNAS

債券借款 0.00

EMPRÉSTIMOS POR OBRIGAÇÕES

承銷資金債權人 0.00

CREDORES POR RECURSOS CONSIGNADOS

應付支票及票據 495,775,577.63

CHEQUES E ORDENS A PAGAR

債權人 2,098,285,844.10

CREDORES

各項負債 714,917.62 184,568,698,852.51

EXIGIBILIDADES DIVERSAS

內部及調整賬 7,233,783,586.20

CONTAS INTERNAS E DE REGULARIZAÇÃO

各項風險備用金 3,584,141,041.63

PROVISÕES PARA RISCOS DIVERSOS

營運資金 1,032,600,000.00

FUNDO DE MANEIO

法定儲備 0.00

RESERVA LEGAL

重估儲備 27,978,476.43

RESERVA DA REAVALIZAÇÃO

自定儲備 0.00

RESERVA ESTATUTÁRIA

其他儲備 0.00

OUTRAS RESERVAS

歷年營業結果 0.00

RESULTADOS TRANSITADOS DE EXERCÍCIOS

   ANTERIORES

本年營業結果 5,204,981,281.22

RESULTADO DO EXERCÍCIO

總額   $580,696,107,729.10

TOTAIS

資產負債表於二零一五年十二月三十一日

                                                   BALANÇO ANUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015



澳門元    
PATACAS  

備查賬 金額
CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS MONTANTE

 代客保管賬 $14,759,255,509.45
 VALORES RECEBIDOS EM DEPÓSITO

 代收賬 4,980,098,886.43
 VALORES RECEBIDOS PARA COBRANÇA

 抵押賬 219,540,243,188.28
 VALORES RECEBIDOS EM CAUÇÃO

 保證及擔保付款 46,835,197,127.98
 GARANTIAS E AVALES PRESTADOS

 信用狀 3,707,572,305.38
 CRÉDITOS ABERTOS

 承兌匯票 1,153,318,394.10
 ACEITES EM CIRCULAÇÃO

 代付保證金 0.00
 VALORES DADOS EM CAUÇÃO

 期貨買入 219,402,848,283.18
 COMPRAS A PRAZO

 期貨賣出 218,818,920,456.50
 VENDAS A PRAZO

 其他備查賬 116,639,757,452.41
 OUTRAS CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS

 



二零一五年營業結果演算

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2015

營業賬目

澳門元    

PATACAS  

借方 金額 貸方 金額

Débito MONTANTE Crédito MONTANTE

負債業務成本 $7,386,830,528.45 資產業務收益 $13,855,071,313.35

CUSTOS DE OPERAÇÕES PASSIVAS PROVEITOS DE OPERAÇÕES ACTIVAS

人事費用: 銀行服務收益
1,148,364,994.66

CUSTOS COM PESSOAL : PROVEITOS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

    
董事及監察會開支

0.00
其他銀行業務收益

486,716,354.47

   REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS PROVEITOS DE OUTRAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS

      DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
證券及財務投資收益 531,916,110.42

    
職員開支

1,453,077,016.60 RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE CRÉDITO E DE

   REMUNERAÇÕES DE EMPREGADOS    PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS

    固定職員福利 130,639,179.24 其他銀行收益 50,914,824.82

   ENCARGOS SOCIAIS OUTROS PROVEITOS BANCÁRIOS

    
其他人事費用

0.00
非正常業務收益

65,670,145.34

   OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL PROVEITOS INORGÂNICOS

第三者作出之供應 51,864,328.45 營業損失 0.00

FORNECIMENTOS DE TERCEIROS PREJUÍZOS DE EXPLORAÇÃO

第三者提供之勞務
319,666,068.36

SERVIÇOS DE TERCEIROS

其他銀行費用
403,336,689.59

OUTROS CUSTOS BANCÁRIOS

稅項 58,621,422.27

IMPOSTOS

非正常業務費用
1,187,171.44

CUSTOS INORGÂNICOS

折舊撥款
179,015,565.19

DOTAÇÕES PARA AMORTIZAÇÕES

備用金之撥款 618,602,129.11

DOTAÇÕES PARA PROVISÕES

營業利潤
5,535,813,644.36

LUCRO DA EXPLORAÇÃO

 

總額   
$16,138,653,743.06

總額   
$16,138,653,743.06

TOTAL TOTAL

                              CONTA DE EXPLORAÇÃO

 



損益計算表

                           CONTA DE LUCROS E PERDAS
澳門元    

PATACAS  
借方 金額 貸方 金額

Débito MONTANTE Crédito MONTANTE
 
營業損失

$0.00  
營業利潤

$5,535,813,644.36
 PREJUÍZO DE EXPLORAÇÃO  LUCRO DE EXPLORAÇÃO

 
歷年之損失

3,110,158.94  
歷年之利潤

2,499,165.49
 PERDAS RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES  LUCROS RELATIVOS A EXERCÍCIOS ANTERIORES

 
特別損失

0.00  
特別利潤

0.00
 PERDAS EXCEPCIONAIS  LUCROS EXCEPCIONAIS

 
營業利潤之稅項撥款

333,331,528.63  
備用金之使用

3,110,158.94
 DOTAÇÕES PARA IMPOSTOS SOBRE LUCROS  PROVISÕES UTILIZADAS

   DO EXERCÍCIO  
營業結果

(
虧損

) 0.00

 
營業結果

(
盈餘

) 5,204,981,281.22  RESULTADO DO EXERCÍCIO (SE NEGATIVO)

 RESULTADO DO EXERCÍCIO (SE POSITIVO)

總額  
$5,541,422,968.79

總額  
$5,541,422,968.79

TOTAL TOTAL

Wang Shaojun Jiang Lu

行長 會計主任

DIRECTOR-GERAL O CHEFE DA CONTABILIDADE

 

 



中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司 澳 門 分 行 

BANK OF CHINA LIMITED, Sucursal de Macau 

業 務 發 展 簡 報 

Síntese do Relatório do Desenvolvimento de Actividades 

 

二○一五年，環球經濟複雜多變以及金融市場波動加劇，對銀行業形成較大經營壓力，但本行在逆境中勇於擔當，沉著應對市場變化，

經營業績平穩增長，各項工作穩步推進，努力維護澳門經濟金融穩定。 

二○一五年，本行繼續秉承「根植澳門˙服務澳門」的經營宗旨，發揚“愛國愛澳，愛行敬業”的企業文化，致力於創新和轉型發展，

努力為本澳市民及客戶提供優質的金融服務。在客戶服務體驗方面，本行持續推出新產品、新服務，如支行智能取號服務、中銀財稅通、

流動銀行手機 APP2.0、間聯收單系統二期、互聯網收單、電子政務綜合服務等產品創新有效提升客戶體驗。在提升國際化經營水平方面，

本行積極開拓新市場、新空間，並在多個方面取得歷史性突破，包括：成功獲批葡語國家人民幣清算平台；為一系列國內外著名企業提供

跨境並購及結構化融資；成功敘做首筆進出口銀行信貸委託代理；成功開展全權委託資產管理和“富人險”業務；首發包括跨境貸款在內

的多項自貿區相關業務創新等。在內部管理方面，本行進一步強化合規意識，重視合規經營，加強風險控制，在本澳經濟下行週期有效處

理了可能出現的風險事件，預防金融風險，保障金融安全。 

在履行社會責任方面，二○一五年分行新成立了由員工組成的義工協會和體育協會。義工協會現有義工人數 916 人，全年參與義工活

動項目數為 117 項，得到社會各界的高度認同與讚許。同時，本行下屬的體育協會、康樂委員會、青年協會舉辦了多項大型的體育及慈善

活動，積極回饋社會，也積極組織員工參與社區公益活動，加強與澳門社會各界的聯繫，為澳門的教育、體育、科技及公益事業的發展貢

獻力量。 

二○一六年，是充滿挑戰的一年，也是創新變革的一年。本行將貫徹落實集團“擔當社會責任，做最好的銀行”的戰略目標要求，加

快轉型發展，繼續為客戶提供優質、便捷和合適的綜合金融服務。本行將一如既往，支持、配合特區政府依法施政，充分借助澳門良好的

政治環境、“天然”自貿區的優勢條件、“中國與葡語國家商貿合作服務平臺”的定位優勢，抓住國家“一帶一路”發展提供的重大機遇，

全力落實行政長官對發展特色金融產業的要求，完善澳門金融生態圈建設，加快自身的轉型升級，為推動澳門經濟適度多元化出謀劃策，

共創美好將來。 

 

Em 2015, o complexo e a mudança de economia global e bem como, a turbação indensificada do mercado financeiro formaram uma pressão 
maior de operação sobre o sector bancário, mas este Banco, com a adversidade, tem a coragem de agir com calma sobre responder às mudanças do 
mercado e obteve o crescimento constante nos resultados operacionais, imulsionando-se estavelmente os trabalhos em todos os aspectos e se 
esforçando para manter a estabilidade económica e financeira de Macau. 

No ano de 2015, o Banco continuou a defender a finalidade de gerência de “Radicar-se em Macau e Servir em prol de Macau”, elogiando a 
cultura empresarial de “Amar a Pátria, amar o banco e dedicar-se à sua profissão”, dedicando-se à inovação e ao desenvolvimento de transformação, 
comprometindo com esforços a oferecer os serviços financeiros de qualidade aos cidadãos de Macau e clientes. Na experiência de serviço do cliente, 
este banco continuou a introduzir uma série de novo produto e novo serviço de inovação e de serviço para melhorar efectivamente as experiências 
do cliente, entre eles, Online Queuing System nos balcões deste banco, BOC Tax Connect, BOC Mobile APP2.0, Indirect Acquiring-Connected 
Mode em segundo fase, Online Acquiring Sevice, e os serviços sintéticos de BOC e-Government Service etc. No respeito de elevar o nível de 
operação internacional, o Banco explorou activamente o novo mercado e espaço, fazendo um avanço histórico numa série de áreas, incluindo: o 
sucesso de obter a aprovação da plataforma de liquidação em Renminbi dos países de língua portuguesa; oferecer uma série de fusão e aquisição de 
negócios transfronteiriços e de financiamento estruturado para uma série das famosas empresas internas e externas; o sucesso de fazer o primeiro 
negócio de serviço da agência de entrust de crédito para Export-Import Bank; a implementação bem sucedida de gestão discricionário de valores 
patrimoniais e de negócios de “Premium Financing”; e iniciar a inovação de negócios diversos, incluindo os primeiros empréstimos transfronteiriços 
relacionados com as Zonas de Comércio Livre no interior da China etc. A respeito de gestão interna, o Banco fortaleceu ainda mais a consciência de 
conformidade, prestou a atenção à gestão de conformidade e reforçou o controlo de risco. No ciclo descendente da economia de Macau, o banco 
tratou efectivamente de crise dos eventos de risco que pudesse ocorrer, evitando os riscos financeiros e garantindo a segurança financeira.  

Em termos de cumprir a responsabilidade social, o banco, no ano de 2015, estabeleceu Bank of China Macau Branch Volunteers Association e 
Bank of China Macau Branch Sports Association. Associação de Voluntários tem 916 voluntários que participaram em 117 projectos de actividades 
voluntárias ao longo do ano, sendo reconhecido e louvado de alto grau pelos sectores sociais e comunidades. Enquanto isso, a associação desportiva, 
Clube de Obras Social do Banco da China, Sucursal de Macau, e Bank of China Macau Branch Youth Association deste banco organizaram uma 
série de grandes actividades desportivas e de caridade para responder activamente a sociedade. Ao mesmo tempo, o banco organizou activamente os 
funcionários a participar nas actividades do bem-estar público nas comunidades, fortalecendo os laços com as comunidades em Macau, a fim de 
contribuir ao desenvolvimento de educação, esporte, ciência e tecnologia e o interesse público em Macau. 

O ano de 2016 é um ano de desafiador, e também, um ano de inovação e mudança. Este banco realizará o objectivo estratégico de “assumir a 
responsabilidade social e fazer um melhor banco” do Grupo do Banco da China, acelerando o desenvolvimento da transformação e continuará a 
fornecer aos clientes os serviços financeiros integrados de qualidade, facilidade e conveniência. Este banco, como de costume, continuará a apoiar e 
cooperar com o Governo na administração em conformidade com a lei, fazendo pleno uso do bom ambiente político de Macau, das condições 
vantajosas da zona “natural” de livre comércio e da vantagem de posicionamento de “Plataforma de Serviço da Cooperação Comercial entre a China 
e os países de Língua Portuguesa”, aproveitando bem as grandes oportunidades do desenvolvimento nacional de “Uma Faxa, Uma Rota” para 
concretizar plenamente os requisitos do desenvolvimento da indústria financeira específico, proposta pelo Chefe do Executivo, aperfeiçoará o 
construção de eco-sistema financeiro de Macau, acelerará a sua transformação e modernização, a fim de dar os conselhos e sugestões ao 
desenvolvimento económico de diversificação adequada e criar em conjunto um futuro melhor. 

 

 

行長 王少俊 

O Director-Geral 

Wang Shaojun 

  



摘要財務報表之獨立核數報告 

 

致中國銀行股份有限公司澳門分行行長 

(於中華人民共和國註冊成立的一家股份制商業銀行分行) 

 

我們按照澳門特別行政區之《核數準則》和《核數實務準則》審核了中國銀行股份有限公司澳門分行二零一

五年度的財務報表，並已於二零一六年三月十七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二零一五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、收入及虧

損確認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。 

 

為更全面了解中國銀行股份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。 

 

Relatório de Auditor Independente sobre Demonstrações Financeiras Resumidas 

 

Para o Director-Geral do Banco da China, Limitada Sucursal de Macau 

(Sucursal de um banco comercial de responsabilidade limitada, incorporada na República Popular da China) 

Procedemos à auditoria das demonstrações financeiras do Banco da China, Limitada Sucursal de Macau relativas 

ao exercício de 2015, nos termos das Normas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria da Região Administrativa 

Especial de Macau e no dia 17 de Março de 2016 expressámos uma opinião sem reservas relativamente às demonstrações 

financeiras. 

As demonstrações financeiras compreendem o balanço, à data de 31 de Dezembro de 2015, a demonstração de 

resultados, a demonstração de rendimentos e gastos reconhecidos, a demonstração de fluxos de caixa relativas ao 

exercício findo, e o resumo das politícas contabilísticas relevantes e outras notas explicativas. 

As demonstrações financeiras resumidas preparadas pela gerência são um resumo das demonstrações financeiras 

anuais auditadas e dos livros 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. 

Para a melhor compreensão da posicão de negócios da sucursal e dos resultados das suas operações, no período e 

âmbito abrangido pela 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. 

 

楊麗娟註冊核數師    

          畢馬威會計師事務所   

Ieong Lai Kun, Auditor de Contas 

KPMG         

二零一六年三月十七日，於澳門 

Macau, 17 de Março de 2016 


